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БІБЛІОТЕКИ КІРОВОГРАДЩИНИ:

на шляху до стратегічних змін
Олена Гаращенко,
директор ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
Заслужений працівник культури України,
кавалер ордена княгині Ольги III ступеня
«Бібліотеки – це свобода.
Свобода читати, свобода спілкуватися.
Це освіта (яка не закінчується в той день,
коли ми покидаємо школу чи університет), це
дозвілля, це притулок і доступ до інформації».
(Ніл Гейман, англійський письменник фантаст)

Бібліотеки України є суб’єктами державної інформаційної політики, учасниками формування національного інформаційного ресурсу та простору.
В умовах суспільного перетворення, перед бібліотеками постає
багато проблем, які вимагають невідкладного вирішення. 3 вересня
2015 року у Національній парламентській бібліотеці України під
головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра культури В’ячеслава Кириленка відбулась нарада з питання реформування бібліотечної справи за участі керівників провідних бібліотек, експертів,
практиків та книговидавців.
Під час наради було окреслено головні принципи щодо реформування бібліотечної справи, в тому числі ‒ шляхи модернізації
бібліотек, осучаснення бібліотечних фондів та формування кадрового ресурсу для бібліотек.
Під час проведення Львівського бібліотечного Форуму – 714 вересня 2015 відбулася професійна конференція директорів
провідних бібліотек України, на якій була представлена Стратегія
розвитку бібліотечної справи до 2025 року, яка зараз активно обговорюється.
Основний меседж зустрічей: в умовах адміністративного реформування регіонів необхідно зберегти бібліотеки для місцевих громад, зберегти бібліотечні фонди, забезпечити доступ до інформації.
Яким сьогодні є бібліотечний ландшафт області?
В нашій області мережа публічних бібліотек збережена.
Різноманітні потреби населення регіону в інформації, освіті,
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культурі забезпечують 576 публічних бібліотек. Бібліотекари обслуговують понад 400 тисяч користувачів, яким видається більше 8
млн. примірників документів. Жителі нашої області звертаються до
бібліотеки за книгою та іншими інформаційними послугами понад
4 млн. разів на рік.
Бібліотеки організовують свою діяльність так, щоб органи місцевої влади побачили в них партнерів. Завдяки такій співпраці місцева влада, яка фінансує основну бібліотечну діяльність, сприяє розвитку бібліотек на місцях.
Поступово покращується матеріально-технічна база бібліотек області. У 2014 році проведені ремонтні роботи в 35 бібліотеках
(6,1%). Протягом І півріччя 2015 року зроблені ремонти ще у 20
бібліотеках області. Проте проблеми, пов’язані із забезпеченням матеріально-технічної бази, є актуальними для всіх бібліотек області.
Головний ресурс бібліотеки – це бібліотечний фонд!
Бібліотечний фонд публічних бібліотек нараховує близько
7 млн. документів. В цьому році відновлена Державна програма
поповнення бібліотечних фондів «Українська книга», на реалізацію
якої заплановано виділити 50 млн. грн.( профінансовано на
9 млн.грн.) Завдяки цій Програмі протягом І півріччя 2015 року до
бібліотек області надійшло понад 30 тисяч примірників нових книг,
у середньому кожна бібліотека отримала по 56 книг( для сільської
бібліотеки рекомендація 300). В багатьох випадках комплектування
фондів бібліотек через обмінні фонди є основним джерелом їх
оновлення. Ситуація з виданням нових книг в Україні складна. Називають цифру ¼ книги на людину. І це при тому, що 2,5 книги вважається мінімальною величиною на людину в цивілізованих країнах.
Але є і позитивна інформація. Останні політичні події створюють
потребу активних громадян висловлювати свою патріотичну позицію, а разом з тим дізнаватися про певні аспекти історії своєї держави, є тренд росту україномовної літератури, помітно, що збільшуються її тиражі і що україномовна тематика стає більш популярною. Динаміка така: 7 років тому у структурі продажів україномовна література складала 12%, а зараз ‒ 26-27%, щорічний приріст
становить 3-4%.
На жаль, в такій ситуації відбувається постійне зростання вартості книг на ринку, тому бібліотеки сьогодні надають можливість
про читати кращу українську і світову книгу. В нашому регіоні, в
середньому, кожен читач, записаний до бібліотеки, прочитує до 20
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книг. Якщо одна книга вартує сьогодні від 50 до 100 грн., не кожен
зможе дозволити собі витратити таку суму на особисте придбання
літератури. Інвестиція в одного читача (наш людський капітал)
складає приблизно від 1000 грн. до 2000грн. (400тис. читачів).
Незважаючи на відновлення Державної Програми з поповнення
бібліотечних фондів, проблема оновлення фондів є гострою. Відсоток оновлення бібліотечних фондів в області залишається низьким ‒ 0,4% (рекомендація ‒ 10%).
Інформатизація бібліотек є найбільш актуальним питанням в
діяльності книгозбірень. Щоб надавати інформаційні послуги на
сучасному рівні бібліотеки мають бути забезпечені необхідною
технікою та засобами зв’язку. Завдяки професійній, ініціативній
діяльності бібліотекарів Кіровоградщини, констатуємо реальне покращення в цьому напрямку.
Станом на 1.07. 2015 року 32% бібліотек ( практично кожна третя
установа) мають комп’ютерну техніку, в т.ч. (19,8%) – сільські (кожна п’ята сільська бібліотека).
Доступ до мережі Інтернет мають 24 % (кожна п’ята) від загальної кількості бібліотек, 11 % (кожна десята) – у сільській місцевості.
Для користувачів бібліотек області створюються WI-FI зони.
Усього на території бібліотек області їх створено 60. Всі центральні
районні та міські бібліотеки області мають власні веб-сайти, представлені в соціальних мережах.
Завдяки отриманим грантам у Конкурсах програми «Бібліоміст»
створено 76 Інтернет-центрів, з них 35 – у сільській місцевості (середня вартість гранту на один ІЦ становить $2000. Загальна інвестиція в галузь тільки за програмою «Бібліоміст» склала приблизно
$160 тис.).
Головні ресурси бібліотек, про які я розповіла, потрібні для
якісного надання інформаційних, освітніх, соціокультурних послуг
громаді. Така діяльність сьогодні є дуже різноплановою, багатовимірною, різноаспектною та реалізується за рахунок власних резервів і ресурсів персоналу бібліотек, їх професіоналізму та майстерності без додаткового фінансування. Для успіху в цьому
напрямку важлива взаємодія з владою, установами освіти, ГО,
спілками, творчими людьми і засобами масової інформації. Особлива увага в соціокультурній діяльності приділяється програмам
промоції читання.
«У нових соціокультурних та економічних умовах читання
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розуміється як найважливіший ресурс розвитку особистості,
як джерело придбання знань. Але під впливом технологій
змінюється культура читання. У широкому розумінні культура
читання – це якийсь простір, породжений бажанням розвинути інтелект особистості. У вузькому сенсі – здатність
сприймати, аналізувати інформацію, представлену в друкованому або електронному форматі. Таким чином, ...культура читання – це атмосферне явище, в основі якого лежить пізнавальний процес, що визначає рівень розвитку суспільства».
Анатолій Кутник, письменник
Так, 10-й рік обласна бібліотека для дітей виступає організатором і координатором проведення в області Всеукраїнського конкурсу дитячого читання, який проводиться бібліотеками у співпраці
з ГО «Форум видавців». За цей час участю в конкурсі було охоплено майже 35 тисяч дітей – користувачів бібліотек області.
Цього року Обласна бібліотека ім. Чижевського презентувала
інноваційний проект – Програму „Велике читання: „Кіровоградщина читає Хемінгуея!” за підтримки Відділу преси та інформації Посольства США в Україні, обравши для читання актуальний
сьогодні роман „Прощавай зброє!”. Участь у Програмі взяли понад
3000 осіб, до проекту долучилися 8 районів області. Понад 10,5 тис.
молоді за 100 днів було залучено обласною бібліотекою для юнацтва та бібліотеками області до участі у Всеукраїнській акції
«Українська молодь читає».
Бібліотеки області проводять масштабні вуличні акції, фестивалі, які популяризують читання, книгу, місцевих авторів.
Цей рік позначився посиленням патріотичного виховання. Продовжувалась робота щодо вшанування воїнів, загиблих у боротьбі
за свободу та цілісність України та підтримки військових АТО.
Бібліотеки Кіровоградщини долучилися до Всеукраїнської акції
Міністерства культури України «Бібліотека українського воїна»,
завдяки якій військовим частинам м. Кіровограда і області передано 1651 видань.
Наші здобутки і проблеми є характерними для бібліотек
України. Разом з країною ми впритул підійшли до питання
адміністративно-територіальної реформи, що обов'язково призведе
до трансформації системи бібліотечного обслуговування населення,
до змін у законодавстві. Таким чином, перед бібліотеками спільно з
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органами державної влади та місцевого самоврядування стоїть низка
завдань, які були визначені в Проекті Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні.
Серед основних завдань 2016 -2017:
 розробити нормативно-правову базу розбудови сучасної
бібліотечної мережі;
 терміново розробити та затвердити Постановою Кабінету
Міністрів України нові мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні. На основі цього документу побудувати нову структуру бібліотечної
мережі. В умовах обмеження бюджетних коштів найбільш
економічними є мережеві структури з філіальною системою на
рівні територіальних об'єднань. Наприклад, для публічних
бібліотек сьогодні очевидні управлінські і економічні переваги
ЦБС, що необхідно врахувати при розбудові нових бібліотечних мереж;
 оформити юридичні документи відповідно до нового статусу
бібліотек. Вирішити проблеми з працевлаштування у нових
умовах; зберегти доступ до інформації шляхом розвитку нестаціонарних форм обслуговування;
 розробити державні цільові програми:
 з модернізації матеріально-технічної бази бібліотек;
 державну цільову програму інформатизації бібліотек;
(придбання комп’ютерної техніки, фахового програмного
забезпечення, модернізація електромережі та засобів
зв’язку);
 державну цільову програму збереження бібліотечних фондів (це дасть можливість здійснити перерозподіл та актуалізацію бібліотечних фондів, поповнення новими сучасними документами, очищення від застарілої літератури);
 державну цільову програму створення Національної електронної бібліотеки України.
Проект Стратегії пропонує, ми підтримуємо, що необхідно віднести придбання літератури, передплату друкованої періодики та
електронних ресурсів, оплату доступу до Інтернету до захищених
статей державного та місцевих бюджетів.
Розробити загальнодержавну адвокаційну компанію з популяризації читання та промоції бібліотек.
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Впровадити автоматизовану систему збору статистичних показників діяльності бібліотек України усіх форм власності та відомчого підпорядкування. (перший етап проекту діє: в програмі ЕСМАР
буде здійснено подання звітності бібліотек за 2015рік.).
Вирішивши ці питання, працівники бібліотек зможуть ефективно впровадити у життя Концепцію якісних змін у своїй роботі.
Бібліотеки стануть комфортним місцем для місцевої громади, де
кожен мешканець зможе реалізувати свої права на вільний та безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів, освіту, розвиток
творчого потенціалу, спілкування, відпочинку.
Сьогодні у Всеукраїнський день бібліотек хочу привітати усіх
колег з професійним святом! Це свято є даниною шани подвижникам бібліотечної справи, які несуть світло і знання, сприяючи розвитку громадянського суспільства, освіти, науки і культури нації.
Будемо вірити і прагнути, аби прийдешні дні стали світлими, як для
України, так і для кожного з нас зокрема!
Бажаю усім миру, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчої наснаги, добра і злагоди у родинах!
30 вересня 2015р.,
Обласний Форум бібліотекарів Кіровоградщини
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27 вересня 2016 року

№ 186

Про проведення обласного
Форуму бібліотекарів
Кіровоградщини
На виконання плану роботи департаменту культури, туризму та культурної
спадщини обласної державної адміністрації на 2016 рік та з метою визначення
перспектив розвитку публічних бібліотек, поширення інноваційного досвіду, підвищення фахового рівня бібліотекарів області та підведення підсумків обласного
конкурсу «Невмируще слово Каменяра»
НАКАЗУЮ:
1. Провести 12 жовтня 2016 року 0 10.00 год. у приміщенні комунального
закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського» обласний
Форум бібліотекарів Кіровоградщини (далі-Форум).
2. Затвердити програму проведення Форуму (додається).
3. Комунальному закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім.
Д.І.Чижевського» (Гаращенко О.М.), обласній бібліотеці для юнацтва (Савенко
Л.М.), обласній бібліотеці для дітей ім. Т.Г.Шевченка (Манжулі Т.С.) забезпечити
якісну підготовку та проведення Форуму.
4. Начальникам відділів (управлінь) культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів, директору КВНЗ «Олександрійське училище культури»
(Баранову І.М.) взяти участь у Форумі та забезпечити явку директорів районних
(міських) ЦБС, центральних районних бібліотек для дорослих, методистів, сільських бібліотекарів.
5. Витрати на відрядження учасників Форуму здійснити за рахунок організацій, що відряджають.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника департаменту Тищенко Л.П.
Директор департаменту
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В.Животовська

Програма проведення обласного
Форуму бібліотекарів Кіровоградщини
(12 жовтня 2016 року м. Кропивницький)
Час

Тематика

Відповідальні
( прізвище, ім’я, по батькові)

10.0010.15

Урочисте відкриття Форуму.
Привітання учасників Форуму.
Вручення нагород до професійного
свята

Керівництво обласної
державної адміністрації,
обласної ради

10.1510.30

Державна культурна політика в
галузі бібліотечної справи в період
трансформації суспільства.

Животовська Валентина Григорівна ‒ директор департаменту культури,туризму та культурної
спадщини облдержадміністрації

10.3010.40

10.4010.50

10.5010.55
10.5511.15

Гаращенко Олена МиколаївнаПублічні бібліотеки на мапі Кіровогра- директор комунального закладу
дщини: здобутки і досягнення.
«Обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Д.І.Чижевського»
Кадук Зоя Миколаївна ‒ голова
Про соціальні гарантії державиКіровоградського обласного копрацівникам бібліотек
мітету профспілки працівників
культури України
Козловська Тетяна Миколаївна ‒
Діяльність бібліотек в умовах ОТГ:
директор Новоукраїнської центперші кроки
ральної районної
бібліотеки
М’ятович Валерій Павлович ‒
Письменник і бібліотека.
письменник, заслужений журналіст України
Баранов Іван Михайлович ‒

11.15- Розвиток бібліотечної освіти в контексдиректор КВНЗ «Олександрійське
11.20 ті розвитку бібліотечної справи
училище культури»
Животовська Валентина

11.2011.30
11.3012.00

Підведення підсумків обласного конкурсу «Невмируще слово Каменяра» з Григорівна директор ‒ департанагоди 160 річчя видатного українсько- менту культури,туризму та кульго письменника. Нагородження пере- турної спадщини облдержадмініможців. Підведення підсумків Форуму страції
Святковий концерт
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Публічні бібліотеки Кіровоградщини – 2016
Олена Гаращенко,
директор ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
Заслужений працівник культури України,
кавалер ордена княгині Ольги III cтупеня
Сьогодні в діяльності бібліотек відбуваються серйозні зміни,
пов’язані з розширенням їх функцій та спектру послуг, підвищенням
ролі в житті суспільства. Якою сьогодні є бібліотечна мапа області?
В нашій області мережа публічних бібліотек збережена. Різноманітні
потреби населення регіону в інформації, освіті, культурі забезпечують 575 публічних бібліотек, з них 464 - сільських. Це означає, що
по Кіровоградській області – одна бібліотека на 1692 жителі. У сільській місцевості – одна бібліотека на 780 жителів, у місті - одна бібліотека на 5509 жителів. Загальна площа сільської бібліотеки - 80 кв.
м. (76 в Україні). 43% (49% в Україні) або 245 бібліотек області працюють по 20 годин на тиждень, оскільки бібліотекарі працюють на
0,5 ставки.
Бібліотечні працівники області обслуговують понад 400 тисяч
користувачів, яким видається більше 8 млн. примірників документів
(20 примірників на користувача). Жителі області звертаються до бібліотеки за книгою та іншими інформаційними послугами понад 4
млн. разів на рік. Протягом 9 місяців поточного року бібліотечні послуги надані 382 тис. користувачів, яким видано понад 6 млн. документів, показник відвідування бібліотек становить понад 2,5 млн.
Відомо, що бібліотеки області функціонують в процесі здійснення адміністративно-територіальної реформи. Отже, в умовах адміністративного реформування регіонів необхідно зберегти мережу публічних бібліотек, бібліотечні фонди, а головне - бібліотечні кадри.
Бібліотечні послуги повинні бути якісними і доступними об’єднаним територіальним громадам (ОТГ). В області зроблені перші
кроки реформи, які торкнулися і бібліотек. Вже створені міські
об’єднані територіальні громади у Бобринці, Новоукраїнці, Малій
Висці. Для належної організації функціонування бібліотек, розміщених на території новоутворених об’єднаних територіальних громад,
важливо здійснити передачу бібліотек з комунальної власності районних рад до власності ОТГ, відпрацювати нову структуру бібліотек, затвердити нову мережу. Раджу колегам ознайомитись з рекомендаційним документом Національної парламентської бібліотеки
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України щодо організації надання бібліотечних послуг в умовах
об’єднаних територіальних громад (www.profy.nplu.org; www.ula.
org.ua)
Поступово покращується матеріально-технічна база бібліотек
області. У 2015 році проведені ремонтні роботи в 100 бібліотеках
(17%). Протягом 9 місяців 2016 року відремонтовано 60 бібліотек
(10,5%), зокрема, у Бобринецькому, Гайворонському, Добровеличківському, Кіровоградському, Новгородківському, Новоархангельському, Новоукраїнському, Олександрійському районах, м. Олександрії. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення газопостачання, реконструкцію системи опалення та здійснена
попередня оплата за виконані роботи для бібліотек Знам’янської міської ЦБС.
Проблеми, пов’язані із забезпеченням матеріально-технічної бази, є актуальними для всіх бібліотек області.
Бібліотечний фонд – це головний ресурс бібліотеки! На початок
року загальний обсяг бібліотечного фонду нараховував 7 млн. 370
тис. документів. Протягом 9 місяців 2016 року до бібліотек області
надійшло 52 тисячі примірників нових книг, у середньому кожна бібліотека отримала по 90 прим. Фонд українською мовою становить
45% від загального фонду. Актуалізація бібліотечних фондів є нагальною вимогою часу. Хоча протягом 2015 року з бібліотечних фондів було вилучено понад 280 тис. прим. видань, а за 9 місяців поточного року - 82 тис. прим., ще залишаються високими показники книгозабезпеченості та відповідно низькою обертаність.

Обертаність
Україна

Кіровоградська
область

1,23

по області: 1,1
місто: 1,0
Село: 0,9
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Оновлення фонду
Україна
1,4

Кіровоградська
область
по області – 0,7
місто: 0,9
Село:0,5

Україна
книгозабезпеченість 19 прим. на 1 читача
на 1 жителя
5 прим;
Надійшло за 9 міс. 1 книга на 10 жителів
2016

Кіровоградська область
18.5 прим. на 1 читача
7,5 прим;
0,5 книг на 10 жителів

Комплектування фондів бібліотек області через обмінні фонди
обласних бібліотек є основним джерелом їх оновлення за рахунок
програм Держкомтелерадіо «Українська книга» та Державної програми щодо здійснення придбання україномовних книг та поповнення фондів публічних бібліотек. Через сектор обмінних фондів
ОУНБ ім. Д. І. Чижевського бібліотекам області у 2016 році розподілено 10,5 тис. прим. видань, обласною бібліотекою для юнацтва 114 прим., обласною бібліотекою для дітей ім. Т.Г.Шевченка - 300
прим. Оперативно поповнюють свої фонди за рахунок обмінних
бібліотеки Вільшанського, Долинського, Компаніївського, Новоархангельського районів, Знам’янської МЦБС. Проте, нові видання
несвоєчасно надходять до користувачів Бобринецького, Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського, Маловисківського,
Новомиргородського, Новгородківського, Світловодського районів,
м. Світловодська, оскільки місяцями залежуються в обмінному фонді ОУНБ ім. Д. Чижевського. Незважаючи на відновлення Державної програми з поповнення бібліотечних фондів, проблема оновлення фондів залишається гострою.
Розвиток послуг і ресурсів бібліотек неможливий без надання
доступу до електронних документів, використання мережевих ресурсів.
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Інформатизація бібліотек області.
Україна
кількість бібліотек, що
мають комп’ютери - 27%
вихід в Інтернет – 22%;
електронний каталог –
3%

Область
33%,

Село
22%

25%,
4%

13%
0%

Загальна кількість комп’ютеризованих робочих місць у публічних бібліотеках області ‒ 598 (1,04 на 1 бібліотеку).
Поступово зростає кількість бібліотек, які надають послуги з
використанням Інтернет-ресурсів. Найбільше таких бібліотек в
Олександрівському (14), Олександрійському (12), Долинському (9),
Новоукраїнському (7) районах, містах Кіровограді, Олександрії,
Знам’янці, Світловодську.
Для користувачів бібліотек в області створено 60 WI-FI зон. Усі
центральні районні та міські бібліотеки мають власні вебсайти,
представлені в різних соціальних мережах.
Місія соціокультурної діяльності ‒ створювати умови і відносини, що формують соціально активну особистість, яка прагне до розвитку, здатну не тільки долучатися до культури і споживати її, а й
творити її. Така діяльність ефективно реалізується через проектну
роботу бібліотек області.
Успішні напрацювання у проектній діяльності мають Долинська, Маловисківська, Олександрівська районні бібліотеки для дорослих, Олександрійська центральна міська бібліотека, Кіровоградська
обласна бібліотека для юнацтва, які реалізують проект «Все про
Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» за підтримки Європейського Союзу (програма
«Еразмус+»).
У проекті Міжнародного фестивалю документального кіно про
права людини «Кіноклуб Docudays UA в бібліотеці» працюють
ОУНБ ім.Д.І. Чижевського, бібліотеки Компаніївського, Олександрійського районів, м. Світловодська.
Бібліотеки Олександрівського району приступили до реалізації
проекту про толерантне ставлення громади до людей з обмеженими
можливостями, за підтримки Українського жіночого фонду.
Завдяки проекту «Активна жінка ‒ успішна громада» в населе19
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них пунктах Олександрійського району при бібліотеках ‒ філіях
створені центри громадських ініціатив. Реалізуючи проект «Територія «Support life» (підтримка життя), бібліотекарі Олександрійської районної ЦБС організували заходи із соціальної адаптації дітей
внутрішньо переміщених осіб. Завдяки проектам при бібліотеках
Світловодської міської ЦБС створено п’ять Центрів обслуговування громадян з доступом до публічної електронної інформації та використанням інформаційно-комунікативних технологій.
ОУНБ ім. Д. І. Чижевського реалізує проекти «Бібліотека-партнер Гете-інституту: Мова. Культура. Німеччина», діє ІРЦ «Вікно в
Америку» за підтримки посольства США в Україні (креативний
простір). Обласна юнацька бібліотека продовжує реалізацію бібліопроекту «Креативна середа», триває робота над проектом «Спільні
дії – єдина громада», реалізованого спільно ініціативною групою
«Dumka» та ГО ТІМО «Відкриті двері». Обласна дитяча бібліотека
ім. Т. Г. Шевченка відкрила Локальний центр громадянської освіти,
який надає допомогу дітям, постраждалим від збройного конфлікту, проект підтриманий Європейським Союзом. Бібліотека також
працює над проектом «Залучення громадськості до реформ», спрямований на плідну співпрацю між поліцією та громадськістю за
підтримки та сприяння Міжнародної організації IREX.
Соціокультурна діяльність бібліотек області спрямовувалась на
формування інтересу до вивчення та розуміння національної історії
та культури, підвищення соціальної ролі читання, популяризацію
літератури з використанням сучасних інформаційних технологій та
запровадження інноваційних форм роботи. За 9 місяців поточного
року бібліотеки організували 19 тис. заходів, які відвідали 475 тис.
громадян. Серед них: різноманітні вуличні акції, свята, фестивалі,
Дні відкритих дверей. Бібліотеки області взяли участь у Всеукраїнській акції «Українська молодь читає», Всеукраїнському конкурсі
дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд». В рамках
Року Івана Франка вперше було проведено веб-портацію поетичного слова «Акорди поезії українського Каменяра».
Бібліотеки області активізували діяльність в напрямку патріотичного виховання громадян. Продовжувалась робота з вшанування воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та цілісність України та
підтримки військових АТО. Бібліотеки долучилися до Всеукраїнської акції Міністерства культури України «Бібліотека українського воїна», завдяки якій військовим частинам м. Кіровограда і
20

області передано 1100 прим. книг, до волонтерської діяльності зі
збору теплих речей, влаштування благодійних ярмарків та збору
коштів на лікування поранених бійців.
Головна концепція роботи публічної бібліотеки за вимогою часу ‒ бібліотечне обслуговування відповідно до інтересів та потреб
місцевих громад. Серед основних завдань публічних бібліотек на
сучасному етапі звертаю увагу на такі:
 взаємодія бібліотеки і влади з метою подальшого розвитку бібліотек; збереження статусу ЦРБ (ЦМБ) як головних
методичних центрів у зв’язку із змінами у мережі та
створенням ОТГ;
 бюджетне фінансування основних бібліотечних послуг;
 модернізація матеріально-технічної бази бібліотек;
 актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення
доступу до них;
 подальший розвиток інформатизації бібліотек;
 забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, при цьому особливу увагу звернути на підвищення
кваліфікації молодих фахівців;
 розвиток читання через систему соціального партнерства.
Сподіваюсь, що наступний 2017 рік стане роком інформатизації бібліотек області. Пропоную таку ініціативу висловити у Зверненні
учасників Форуму до голови обласної державної адміністрації Кузьменка Сергія Анатолійовича та голови Кіровоградської обласної
ради Чорноіваненка Олександра Анатолійовича.
На завершення виступу, бажаю усім миру, міцного здоров’я,
щастя, благополуччя, творчих досягнень для блага України, добра і
злагоди у родинах!
12 жовтня 2016,
Обласний Форум бібліотекарів Кіровоградщини
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ЗВЕРНЕННЯ
учасників обласного Форуму
бібліотекарів Кіровоградщини
до голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації
Кузьменка Сергія Анатолійовича
та голови Кіровоградської обласної
ради
Чорноіваненка Олександра
Анатолійовича
12 жовтня 2016 року відбувся обласний Форум бібліотечних
працівників Кіровоградщини, головними організаторами якого
виступили департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського, обласна бібліотека для юнацтва, обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка.
У Форумі взяли участь Лобанова С.В., заступник головикерівник апарату облдержадміністрації, представники департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, обласного комітету профспілки працівників культури України, КВНЗ «Олександрійське училище культури», фахівці обласних бібліотек, начальники відділів (управлінь) культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів, директори централізованих бібліотечних систем, центральних районних бібліотек
для дорослих, методисти, працівники сільських бібліотек, соціальні партнери, користувачі бібліотек, гості. Форум відбувся з метою визначення перспектив розвитку публічних бібліотек, поширення інноваційного досвіду, підвищення фахового рівня бібліотекарів області та підведення підсумків обласного конкурсу «Невмируще слово Каменяра».
Учасники форуму відзначають наступне.
Сьогодні в діяльності бібліотек області відбуваються серйозні
зміни, пов’язані з розширенням їх функцій та спектру послуг, підвищенням ролі в житті суспільства.
Держава приділяє певну увагу розвитку бібліотечної галузі.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016
року № 219 затверджена Стратегія розвитку бібліотечної справи в
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Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення
сталого розвитку України», над реалізацією якої зараз працюють
бібліотеки нашої області.
Розвиток бібліотечної сфери в області передбачено Програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2016 рік, затвердженою рішенням Кіровоградської обласної
ради 25 грудня 2015 року № 14.
Учасники Форуму зазначають про збереження в області мережі бібліотек. Так, станом на 1 вересня 2016 року інформаційні,
освітні, дозвіллеві потреби населення регіону забезпечують 575
публічних бібліотек, у яких працюють 1038 бібліотекарів. Працівники бібліотек обслуговують понад 400 тисяч користувачів,
яким видається більше 8 млн. примірників документів. Жителі
нашої області звертаються до бібліотеки за книгою та іншими інформаційними послугами понад 4 млн. разів на рік.
Бібліотечний фонд області станом на 1 жовтня 2016 року
складає
7 млн. 370 тис. документів. Протягом 9 місяців 2016 року до
бібліотек області надійшло 52 тисячі примірників нових книг, у
середньому кожна бібліотека отримала по 90 примірників (за
рекомендованими нормативами 1 бібліотека повинна отримувати
за рік 300 назв книг та 20 періодичних видань).
Водночас, Форум виявив основні проблеми функціонування
публічних бібліотек області, які потребують уваги та прийняття
відповідних рішень.
Значна кількість бібліотечних установ перебувають у незадовільному технічному стані: 60 (10%) бібліотек потребують капітального ремонту, у т.ч. 42 (9%) ‒ у сільській місцевості. 310
(54%) приміщень бібліотек потребують поточного ремонту. 116
(20%) приміщень бібліотек не опалюються. Пандуси мають лише
145 (25%) бібліотек області.
Комп’ютерна техніка є лише у 189 закладах (33%), у т.ч. у
101 (22%) сільській бібліотеці. Доступ до мережі Інтернет забезпечують тільки 143 публічних бібліотеки (25 %), у т.ч. 60 (13%)
сільських бібліотек області. Проте, розвиток послуг і ресурсів бібліотек неможливий без надання доступу до електронних документів, використання мережевих ресурсів.
Враховуючи вищезазначене, учасники обласного Форуму бібліотекарів Кіровоградщини звертаються до органів виконавчої
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влади, місцевого самоврядування з проханням передбачити при
формуванні проекту бюджету на 2017 рік видатки на:
 впровадження сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій у роботу бібліотек області та формування
єдиного інформаційного простору шляхом придбання
комп’ютерної техніки та підключення до мережі Інтернет;
 поповнення фондів бібліотек області новими документами,
у тому числі книгами та періодичними виданнями;
 утримання приміщень, ремонт та технічне оснащення.
Учасники Форуму вважають, що завдання щодо модернізації
та подальшої інформатизації бібліотек області є головним та має
бути поставлене перед депутатами усіх рівнів. В свою чергу, працівники бібліотек гарантують якісне бібліотечно-інформаційне
обслуговування користувачів та надання сучасних послуг.
2017 рік повинен стати роком інформатизації бібліотек області!
Прийнято учасниками обласного Форуму бібліотекарів Кіровоградщини
12 жовтня 2016 року, м. Кропивницький
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2016 – РІК ІВАНА ФРАНКА
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС
«НЕВМИРУЩЕ СЛОВО КАМЕНЯРА»

27 травня 2016 року

№123

Про проведення
обласного конкурсу
''Невмируще слово Каменяра''
На виконання Указу Президента України від 08 грудня
2015 року №687 ''Про вшанування пам’яті Івана Франка'', розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 грудня
2015 року №530-р ''Про вшанування пам’яті Івана Франка в області'', наказу директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації від 03 лютого 2016 року
№13 ''Про вшанування пам’яті Івана Франка в області'', плану роботи департаменту культури, туризму та культурної спадщини
облдержадміністрації на 2016 рік та з метою популяризації літературної, наукової спадщини видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка
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НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити організацію та проведення обласного конкурсу
з популяризації творчості І.Франка ''Невмируще слово Каменяра''
(далі - Конкурс) у бібліотечних закладах області протягом червня
- вересня 2016 року.
2. Затвердити склад обласного організаційного комітету з
проведення Конкурсу (додається).
3. Затвердити склад журі обласного Конкурсу (додається).
4. Затвердити умови проведення Конкурсу (додається).
5.Начальникам відділів (управлінь) культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів забезпечити:
проведення регіональних етапів Конкурсу;
подання анкет та конкурсних матеріалів переможців у відповідних номінаціях до обласного оргкомітету до 15 серпня 2016
року.
6. Директору комунального закладу ''Обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського» (Гаращенко О.М.) забезпечити належний рівень організації Конкурсу та висвітлення
ходу його проведення у засобах масової інформації та в мережі
Інтернет.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора департаменту культури, туризму та культурної
спадщини облдержадміністрації Тищенко Л.П.

Директор департаменту
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В ЖИВОТОВСЬКА

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
обласного конкурсу з популяризації творчості І.Франка
«Невмируще слово Каменяра»
1.Загальні положення
1 Обласний конкурс з популяризації творчості І.Франка
«Невмируще слово Каменяра» (далі Конкурс) проводиться комунальним закладом «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського» у червні-вересні 2016 року за підтримки департаменту культури, туризму та культурної спадщини
облдержадміністрації
1.2 Положення визначає порядок організації та проведення
Конкурсу з популяризації творчості І.Франка «Невмируще
слово Каменяра».
2. Мета Конкурсу:
Конкурс з популяризації творчості І.Франка «Невмируще
слово Каменяра» проводиться з метою:
 популяризації творчості видатного українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча І. Франка, заохочення до читання його творів;
 виховання у молоді патріотизму, поваги до історії, розвитку української державності та української культури;
 активізації сучасних форм популяризації кращих творів
української літератури з використанням сучасних технологій;
 заохочення до читання творів І.Франка;
 сприяння розвитку інтелектуальних і творчих здібностей
бібліотекарів.
3.Учасники Конкурсу
Конкурс проводиться серед бібліотек області.
4. Умови конкурсу
4.1 Конкурс проводиться за номінаціями:
 Власне есе за темою: «Мій І.Франко»;
 Буктрейлер за творами І. Франка;
 Відеопоезія за творами І.Франка.
4.2 Конкурс проводиться у 2 етапи
(регіональний, фінальний тур).
27

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

І етап: у бібліотеках області з червня по 01 серпня
2016 року – визначення переможців за номінаціями Конкурсу
на рівні районів та міст обласного підпорядкування, за підсумками подання анкет переможців у відповідних номінаціях до
обласного оргкомітету до 15 серпня 2016 року за адресою:
25006 м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24, комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Д. І. Чижевського»; електронна пошта: nmet@library.kr.ua.
Буктрейлери, відеопоезії розмістити на будь-якому хмарно- му
сервісі з вказанням адреси доступу. Посилання надсилати
на
електронну адресу науково-методичного відділу
бібліотеки:
nmet@library.kr.ua.
Есе надсилати електронною поштою на адресу науковометодичного відділу комунального закладу »ОУНБ
ім. Д.І.Чижевського»: nmet@library.kr.ua.
Конкурсні матеріали можна надсилати на дисках за адресою:
25006 м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24, комунальний
заклад
«Обласна
універсальна
наукова
бібліотека
ім. Д. І. Чижевського». Усі конкурсні матеріали подати оргкомітету до 15 серпня 2016 року.
4.3 На конкурс приймаються есе, відеоролики, буктрейлери,
які відображають авторське сприйняття постаті І.Франка та його
творчої спадщини.
4.4 Обсяг конкурсної роботи – есе не повинен перевищу-вати
4 машинописних аркушів формату А4 (шрифт Times New Roman,
кегль 14, інтервал 1.5, поля стандартні).
4.5 Відеопоезія за творами І.Франка – це відеоролик у форматі
avi, wmv, mpg, mp4 та інші тривалістю не більше 3-х хвилин. На
відео обов’язково має бути присутня людина, яка читає поезію.
4.7 Буктрейлер – відеоанотація, відеореклама книги, збірки
поезій чи окремого твору І.Франка.
4.8 Формат буктрейлера – аналогічно формату відеопоезії,
тривалість буктрейлера не більше 3-х хвилин.
5. Критерії оцінювання конкурсних робіт
5.1 Відеороботи (відеопоезія, буктрейлери) оцінюються
за такими критеріями:
 відповідність роботи цілям Конкурсу;
 інформативність;
 оригінальність (новизна та креативність);
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 літературна складова (актуальність вибраного твору),
творчий задум;
 майстерність художнього читання (виразність, дикція);
 візуальна складова (оригінальність, оформлення, стильова
єдність, відповідність візуальної картини змісту);
 професіоналізм (техніка та якість виконання роботи);
 цілісність роботи.
Мова роботи – без обмежень. Для творів іноземною мовою
додати українські субтитри. Включення музичного супроводу та
ефектів – на розсуд авторів робіт з обов’язковим дотриманням
авторського права.
5.2. Критерії оцінювання есе:
 змістовність (широта і повнота викладення теми);
 чіткість, логічність, відповідність стилю викладання
даному жанру;
 стислість;
 подання власної точки зору;
 дотримання вимог до оформлення.
6. Визначення переможців Конкурсу
6.1 Журі визначає по 1 переможцю у кожній з номінацій:
 Власне есе за темою: «Мій І.Франко»;
 Буктрейлер за творами І. Франка;
 Відеопоезія за творами І.Франка.
6.2 Переможці конкурсу нагороджуються дипломами департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації.
6.3 Нагородження учасників Конкурсу відбудеться у вересні
2016 року під час Форуму бібліотекарів Кіровоградщини.
6.4 Узагальнення та розповсюдження матеріалів обласного Конкурсу проводиться комунальним закладом ''Обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського''.
Заступник директора департаменту

Л.Тищенко
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СКЛАД ЖУРІ
обласного Конкурсу

''Невмируще слово Каменяра''
Голова журі:
ЖИВОТОВСЬКА
Валентина
Григорівна

- директор департаменту культури, туризму та
культурної спадщини облдержадміністрації

ГАРАЩЕНКО
Олена
Миколаївна

Заступник голови журі:
- директор комунального закладу ''Обласна
універсальна
наукова
бібліотека
ім. Д.І. Чижевського''

ЦИГАНКОВА
Любов
Олексіївна

Секретар журі:
- завідуюча науково-методичним відділом комунального закладу ''Обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Д.І. Чижев-ського''
Члени журі:

ТИЩЕНКО
Людмила
Петрівна

o заступник директора департаменту культури,
туризму та культурної спадщини облдержадміністрації

КОСЕНКО
Олександр
Іванович

o голова обласної організації Національної спілки письменників України

ЦАРУК
Антоніна
Петрівна

o член Національної спілки письменників України

ЛАВРУСЕНКО
Марія
Іванівна

o викладач Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка

ВОЛОХІН
Олег
Михайлович
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o головний інженер відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів комунального закладу ''Обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Д.І.Чижевського''

СКЛАД
організаційного комітету обласного Конкурсу
''Невмируще слово Каменяра''

Тищенко
Людмила Петрівна

Гаращенко
Олена

Голова оргкомітету:
заступник директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації

Заступник голови оргкомітету:
директор комунального закладу ''Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського''

Миколаївна

Ткаченко
Оксана

Члени оргкомітету:
заступник директора з основної роботи комунального закладу ''Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського''

Василівна
Федорова
Тетяна Юріївна

Циганкова
Любов

заступник директора з наукової роботи комунального закладу ''Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського''

завідуюча науково-методичним відділом комунального закладу ''Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського''

Олексіївна
Дубина
Любов

головний бібліотекар науково-методичного відділу комунального закладу ''Обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського''

Олександрівна
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Приймак

завідуюча відділом соціокультурної діяльності
комунального закладу ''Обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Д.І.Чижевського''

Світлана
Вікторівна
Лазурський
Сергій
Олександрович

провідний бібліотекар відділу інформаційних
технологій та електронних ресурсів комунального закладу ''Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського''

Підсумки обласного конкурсу
«Невмируще слово Каменяра»
За наказом директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини №123 від 27 травня 2016р. в області був організований та проведений обласний конкурс «Невмируще слово Каменяра», присвячений вшануванню пам’яті, відзначенню 160-річчя з
дня народження Івана Яковича Франка.
Конкурс проводився комунальним закладом «Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського» у червні – вересні
2016 року за підтримки департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації.
Конкурс проводився у 2 етапи (регіональний і фінальний тур).
Мета конкурсу полягала в популяризації творчості видатного
українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча І.Франка, заохочення до читання його творів; виховання у молоді патріотизму, поваги до історії, розвитку української державності та української культури; активізації сучасних форм популяризації кращих творів української
літератури з використанням сучасних технологій; заохочення до
читання творів І.Франка, сприяння розвитку інтелектуальних і творчих здібностей бібліотекарів.
Конкурс проводився за номінаціями:

Власне есе за темою «Мій І.Франко»

Буктрейлер за творами І.Франка

Відеопоезія за творами І.Франка.
Умовами конкурсу були визначені критерії оцінювання кон32

курсних робіт. Зокрема, відеороботи (відеопоезія, буктрейлери)
оцінювалися за такими критеріями:
 відповідність роботи цілям Конкурсу;
 інформативність;
 оригінальність (новизна та креативність);
 літературна складова (оригінальність, оформлення, стильова єдність, відповідність візуальної картини змісту);
 професіоналізм (техніка та якість виконання роботи);
 цілісність роботи.
Критерії оцінювання есе:
 змістовність (широта і повнота викладення теми);
 чіткість, логічність, відповідність стилю викладання даному жанру;
 стислість;
 подання власної точки зору;
 дотримання вимог до оформлення.
На обласний конкурс «Невмируще слово Каменяра» подано 57
робіт за творами І.Франка в трьох номінаціях: 13 есе «Мій Франко», 17 буктрейлерів та 27 відеопоезій.
Учасниками конкурсу стали ОУНБ ім. Д.І.Чижевського, 18 центральних районних бібліотек, 4 центральні міські бібліотеки, 18
сільських бібліотек області, бібліотека вищого навчального закладу
«Олександрійське училище культури».
Крім бібліотечних працівників, до конкурсу долучились студенти, вчителі, учні, безробітні, держслужбовці.
Участь в усіх трьох номінаціях взяли бібліотеки 7 регіонів: Долинського, Кіровоградського, Компаніївського, Новгородківського,
Олександрівського, Олександрійського районів та міста Олександрії. Найбільшу кількість робіт подали: Кіровоградський район та
м.Олександрія – по 4, Компаніївський та Олександрійський райони – по 5.
Участь лише в одній номінації взяли 11 регіонів: Бобринецький, Вільшанський, Гайворонський, Добровеличківський, Знам’янський, Новоархангельський, Новомиргородський, Петрівський,
Ульяновський райони, міста Кіровоград та Світловодськ.
Для виготовлення буктрейлерів та відеопоезій (всього 44 роботи) бібліотечні працівники використали 33 твори І. Франка. Найчастіше (по 4 рази) використали вірш «Каменяр» та збірку «Зів’яле
листя», двічі – вірш «...Чого являєшся мені у сні?». Представлені
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4 буктрейлери з дитячої казки «Коли ще звірі говорили». Театралізовані дійства за творами І.Франка показали Новомиргородська районна бібліотека та Дмитрівська сільська бібліотека Знам’янського
району. Новоукраїнська районна бібліотека організувала читання
твору І.Франка «...Чого являєшся мені у сні?» українською та англійською мовами учнями Анатолієм Гетьманенком, Марією Очеретяною, Владом Прутян та волонтером Корпусу Миру Елісон
Міллер.
На конкурс представлені пісні на слова І.Франка: «Чого являєшся мені у сні...» у виконанні Олексія Зайця (Олександрівська районна бібліотека для дорослих) та «Пливе човен» у виконанні Анастасії Зінчук (Устинівська центральна районна бібліотека).
Конкурсне журі визначило переможців обласного конкурсу
«Невмируще слово Каменяра».
У номінації «Власне есе за темою: «Мій І. Франко» переможцем
стала Онуфріївська районна бібліотека (директор Сорока Н.В.). Автор есе: Даниленко Оксана.
У номінації «Буктрейлер за творами І. Франка» перемогла Голованівська районна бібліотека ім.С.В.Шеврякова (директор Коваленко Н.Б.) за буктрейлер на твір «Поема про білу сорочку». Автор:
Ковбасюк Наталія Сергіївна.
У номінації «Відеопоезія за творами І.Франка» перемогу отримала Новоархангельська районна бібліотека (директор Каплун О.Г.).
за відео поезію «Наші Каменярі». Вірш «Каменяр» читають учасники АТО (11 осіб). Автор: Балановська Вікторія Миколаївна.
Крім трьох призових місць, журі конкурсу відзначило також
кращі роботи в кожній номінації:
 есе «Лиш боротись – значить жить!» – автор: Ситник
Наталія Олександрівна (Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей);
 есе «Іван Франко – людина, що народилася не в той час»
- автор: Стулій Оксана Анатоліївна (Петрівська центральна районна бібліотека);
 буктрейлер «Перехресні стежки» – автори: Барамба Світлана Олексіївна та Залевська Лариса Василівна (Кіровоградська міська центральна бібліотека);
 буктрейлери дитячої тематики:
 «Із Франкової криниці: «Історія кожуха», – автори: Кан
Любов Іванівна, Кривченкова Людмила Іванівна (Олек34

сандрійська
центральна
районна
бібліотека
ім.Д.Чижевського);
 «Кузні» - автор: Дячук Марина Вікторівна (Войнівська
бібліотека-філія Олександрійської районної ЦБС);
 «Осел і лев» на казку «Коли ще звірі говорили» - автор:
Алефірова Світлана Михайлівна (Бібліотека-філія №1
Знам’янської міської ЦБС);
 «До збірки казок «Коли ще звірі говорили» - автор: Москаленко Ірина Геннадіївна (Світловодська центральна
міська бібліотека);
 Відеопоезію «Каменярі» читають Ярослав Лавренюк та
Едуард Підгорний (бібліотека вищого навчального закладу «Олександрійське училище культури»);
 Відеопоезію «Тричі мені являлася любов» читає Дмитро
Клюєв (бібліотека-філія №10 Олександрійської міської
ЦБС).
Переможці конкурсу нагороджуються дипломами департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації 12 вересня 2016р. під час проведення Форуму бібліотекарів
Кіровоградщини.
Узагальнення та розповсюдження матеріалів обласного Конкурсу буде проведено комунальним закладом «Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського».
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Пізнаючи Франка
Наталія Чуприна,
провідний бібліотекар
відділу обслуговування користувачів
ОУНБ ім.Д.Чижевського
«Вірогідно мало знаємо ми про нашого Івана Франка. Зводимо його до ролі політичного і національного будителя і будівничого, лишаючи на боці, можливо, суттєвіші його наміри. Він намагався збудувати не тільки національносоціяльну громаду. Він передусім жорстоко скальпував наше духовне єство
та вимірював ступінь температури нашої душі. Він боявся за саму суть нас,
нас як одиниць людських, як Божих творів вищого порядку, яким наказано
вершити і завершувати все створене на землі. Іван Франко, як ніхто з наших
послів у світ вічного, намагався зробити з нас людей”.

Улас Самчук
У 2015р. на державному рівні були прийняті відповідні документи про відзначення 160-річчя з дня народження та 100-річчя з дня
смерті І. Я. Франка, зокрема, Указ Президента України «Про вшанування пам’яті Івана Франка», Постанова Верховної Ради
України, яка проголосила 2016 рік в Україні Роком Івана Яковича
Франка.
Іван Франко увійшов в історію світової культури не тільки як
видатний письменник, поет, прозаїк і драматург, а й як ученийпубліцист, історик, економіст, педагог, політик, журналіст, літературний критик, фольклорист, перекладач, видавець, як організатор
передового літературного руху на Україні кінця XIX – початку XX
ст. Він був доктором філософії (1893), дійсним членом Наукового
товариства імені Шевченка (1899), почесним доктором Харківського університету (1906).
Донести до сучасних поколінь важливість постаті Івана Франка
для розвитку української державності та української культури, невмируще слово Каменяра своїм завданням вважають бібліотеки, які
володіють величезними інформаційними ресурсами.
Лише за останнє десятиріччя ОУНБ ім. Д. Чижевського отримала більше десятка ґрунтовних, високополіграфічних видань про
життєвий і творчий шлях І. Франка, які ми широко рекламуємо і
які – у вільному доступі для наших читачів.
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Незважаючи на те, що про життя і творчість Івана Франка написано дуже багато, він все-таки залишається непізнаним до кінця.
Першою причиною цього є його геніальність, неймовірна працьовитість, завдяки якій він зробив стільки, скільки може зробити інститут із чималим штатом працівників. Друга причина нашого
незнання – однобічність і обмеженість трактування діяль-ності
Франка в радянські часи.
У своїй “Книзі спостережень”, Євген Маланюк відзначав: “Як
поет, – ще більшою мірою як науковець і громадянин, – Франко був
знаний і популярний у поколінні сучасників і ровесників його. Але
вже друге покоління – з багатьох причин – знало його менше за
своїх батьків, а, сказати б, „відчуття» Франка, зокрема і найважніше
Франка-поета, зникало і втрачалося. Для людей мого покоління,
навіть причетних до літератури, Франко залишався вельмишановною «академією наук в одній особі», але, як поет, ставав,
кінець-кінцем, поетом НЕЗНАНИМ, якого шанується, але (...) не
читається...» І саме завдяки дослідженням Максима Рильського,
Павла Филиповича й Миколи Зерова, відзначає Євген Маланюк у
своїй статті «Франко незнаний» вивищується поетичне начало
відомого митця. В емоційно-інтелектуальному наповненні поезій
Франка, на думку автора статті, переважає національний інтелект. І
«в цім героїчнім напруженні, в цій перемозі над скорбним і маловірним духом, над життєвими обставинами і д о б о ю, – вважав Маланюк, – полягає та величність Франка, в якій тепер не
сумнівається, здається, ніхто...». Живим символом у портреті
Франка, його творчості проглядає духовно-інтелектуальний подвиг
борця.
“Загалом життя Франкове було мучинецьке і героїчне, – говорив
Михайло Шалата. – Воював навсібіч з усякою неправдою, з різними політичними таборами і партіями антинародного чи антиукраїнського спрямування, воював, як міг, зі злиднями та хворобами.
Дивне диво, як у таких умовах і порівняно за короткий вік людина
змогла стільки зробити, стільки написати!”
І дійсно, Франко створив надзвичайно багато, – понад шість тисяч праць у різних галузях літератури й науки. Він один з небагатьох у світі авторів, який вільно писав трьома (українською, польською, німецькою мовами). Іван Франко - автор 10 повістей та романів, і майже ста творів малої прози (оповідань, новел, нарисів
тощо), восьми поетичних збірок, значної кількості поезій поза
37

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

збірками, понад десяти драм. Він був перекладачем із 14 мов. І
навіть за неповний рік до смерті митець створив 232 поетичні переклади й переспіви, обсягом близько 7000 поетичних рядків.
«…Ми не можемо назвати, мабуть, жодної ділянки людського
духу, в якій би не працював Іван Франко і в якій він би не був великий…», – додає Павло Загребельний.
Зримий і живий образ Франка постає у спогадах сучасників. За
фактичним матеріалом, достовірністю і відсутністю вигадки мемуари, як відомо, близькі до історичної прози, наукових біогра-фій,
документально-історичних нарисів. І хоча вони, певною мірою
суб`єктивні, односторонні, в них акумулюється живе й безпосереднє враження особистості їх автора. Тому в усьому багатстві літератури про поета цінним і правдивим документом вважаються “Спогади про Івана Франка”, (далі – «Спогади...») упорядковані Михайлом Гнатюком і випущені Львівським видавництвом «Каменяр» у
2011 році.
Говорячи про мемуарну франкіану, не можна оминути замовчувані в тоталітарну епоху спогади Михайла Грушевського, Сергія
Єфремова, Богдана Лепкого, Кирила Студинського, Володимира
Дорошенка, Степана Гаєвського, а також матеріали Олександра
Барвінського, що зберігаються у рукописному архіві Івана Франка
Львівського університету. Маловідомими залиша-ються на сьогодні
свідчення про Франка, з якими у свій час виступили Омелян Киричинський, Гнат Житецький, Дмитро Дорошенко, Михайло Могилянський, Іван Кобилецький та ін. Цікаві факти про перебування
поета в Чернівцях подають Василь Сімович, Степан СмальСтоцький та його син – відомий вчений української діаспори Роман
Смаль-Стоцький. Коломийський побут І.Франка постає у спогадах
Ю.Шкрумеляка та Ю.Бохенського. Цікаві матеріали, що стосуються походження Івана Франка, містяться у праці о. Івана Негребецького “До родоводу Івана Франка”, написаній на основі метричних
книг. І справді, досить дивним виглядало те, що мати Івана Франка
Марія, шляхтянка вийшла заміж за 53-річного вдівця Якова Франка, родова лінія якого була пов`язана з Ясеницею-Сільною. Самого
Івася, який народився в Нагуєвичах, віддали в науку до Ясениці тому, що в тій місцевості школи не було. В Ясениці-Сільній жила й
бабуся І. Франка по матері - Людвіка. Франко любив її і навідувався до неї, вже навчаючись у Дрогобичі. Про цей період життя,
про долю вихідців із Ясениці, сучасників письменника, розповідає
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й франкознавець Роман Горак у книзі “Франкова Ясениця-Сільна”
(Львів: Апріорі, 2015).
Яскраві свідчення з дитячих років І. Франка знаходимо у спогадах Івана Кобилецького, Івана Яцуляка, Карла Бандрівського. Про
навчання у Дрогобицікій гімназії о. Сава Ломницький згадує: “Я
ніколи не бачив його, щоб він ходив. Завжди бігав. (...). Франко ходив у простій з грубого полотна сорочці, часом вона була вишивана, але так простенько. Знаєте, що він був рудий, але лице
інтелігентне, голова розумна, очі ясні, добрі. Не задеркуватий, кожному радо, із щирого серця помагав, але ніколи я не чув, щоб сміявся з незнання другого”.
Дрогобицький період життя сам Франко зафіксував у своїх творах “Гірчичне зерно”, “Отець-гуморист”, “У столярні”.
ро студентські роки письменника залишили мемуарні свідчення
Антін Дольницький Володимир Левицький (Лукич), Євген Олесницький та Михайлина Рошкевич. Спогади дають підстави твердити, що в особистому житті Іван Франко був товариською людиною,
йому, крім незвичайної працьовитості, була властива весела вдача.
Франкова пристрасть до книжок була невсипуща.
Для сучасного читача особливо цікавими будуть спогади Катрі
Гриничевої, яка змушена була залишити рідну землю в 1944 році. Її
згадки - це довірлива й щира розмова про дружню натуру поета,
про його тяжкі хвороби, трагічну самоту й духовну кризу. До
останнього часу замовчувалась така сторінка в житті Каменяра, як
його перебування у притулку для січових стрільців (1915 - початок
1916 р.). Маловідомими для читацького загалу були відомості про
важкі хвороби - фізичні й психічні розлади в цей час, намагання
трудитись, незважаючи ні на що. Сумною сторінкою біографії
Франка була його самота на схилі віку; нікого з рідних не було поряд ні в останню хвилину, ні в час поховання. Про все це йдеться у
спогадах колишнього сотника січового стрілецтва доктора Володимира Щуровського та господині притулку Ірени Домбчевської.
Духовне життя Франка сповнене гірких падінь і злетів, а звідси –
пошуків Бога в собі й у світі. Лепкий-мемуарист повідує про
унікальне знання “Біблії” Іваном Яковичем: “Не міг я надивуватися, що Франко так добре знав Святе письмо, історію церкви, патристику тощо, забувалося тоді, що це поет, можна було гадати, що
доктор святої теології, тільки не зовсім покірний канонам”.
Маловідомою для читацького загалу є стаття письменника39
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богослова о. Мелетія Батога ЧСВВ «Отці Василіяни моляться за
душу Каменяря» («Нова Зоря», 2006, №5). Віддаючи належне генію
Франка, о. Мелетій Батіг пояснює ставлення його до релігії й Бога:
«У кожної людини виникають різні думки, а деколи вони є бунтом
проти нашого всемогутнього Творця Господа Бога. Та ми цих думок не записуємо, і нас не осуджують. Творці, а особливо поети,
завжди висловлюють свої почуття, записують їх, і не завжди вони
всіх задовольняють. Ці думки змінюються, як і саме життя. Іван
Франко протягом свого життя зазнав багато труднощів і терпінь, як
і інші люди зазнають їх. Згадаймо його дитячі роки, його молодість,
навчання і несправедливі арешти, а потім нелегкі сімейні обставини: помирає улюблений син Андрій, хворіє дружина, і, зрештою,
він сам важко захворів. У нього є більш глибокі переживання за
свій народ, за майбутнє України і її духовність».
Безумовно, у житті Франка були моменти богоборства, зневіри.
Однак ці рефлексії не так проти самого Творця, як проти реальності
без Нього, несприйняття кричущої несправедливості і спотвореності
життя. «Від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не
можу», – ділиться найсокровеннішим Франко у вступі до поеми
«Мойсей». Це любов найвища, дієва любов, яка іноді виривала з
душі випади проти Бога. Але атеїсти, особливо в тоталітарні часи, не
аналізували, звичайно, ці тонкощі, а маніпулювали вирваними цитатами і виставляли Франка як свого однодумця. Про ставлення Франка до Бога, Церкви та релігії свідчать і його сучасники: знайомі, родичі, друзі. Дочка письменника Анна Франко-Ключко в порівняльному дослідженні «Франко і Ґанді» стверджує: «Він виніс із батьківського дому релігійне виховання, глибоку віру в Бога, пошану до
Церкви й любов до церковних та народних пісень, що залишили глибокий слід у його душі на ціле життя… Він не став атеїстом, а залишився добрим християнином…» (Анна Франко-Ключко, «Для Тебе, Тату», Київ, 2010, вид. «Ярославів вал», с. 371, 374).
Цікавою науковою розвідкою в плані розгляду релігійних поглядів Франка є також стаття Андрія й Ореста Смицнюків “Іван
Франко, якого ми не знаємо...”. Тут ідеться про ставлення І. Франка
до християнської релігії; висвітлена сакральна тематика в його поезії, прозі та наукових працях; акцентовано увагу на взаєминах між
митрополитом А. Шептицьким та І. Франком. Вказуючи на
унікальність Франка як письменника і науковця, автори зазначають, що «його наукові праці на сьогодні є невичерпним джерелом
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до роздумів. Але в нього є щось одне і особливе – це щирість його
думок…
Покликанням Івана Франка було письменство, яке він підносить
до європейського рівня, працюючи на письменницькій ниві до
останніх днів свого життя. І ми тепер маємо великий спадок неперевершених праць. І за це ми повинні дякувати Богові, що дав нам
такого великого генія свого часу».
Цікаві свідчення про свого батька (у книзі “Спогадів...”) залишив
і його син Тарас, який відмічав: «Франко був дуже точною, старанною людиною. Коли вже щось обіцяв, то виконував сумлінно і
вчасно. Працював він багато і плідно, не любив витрачати час на
пусті балачки. Якщо брався за якусь роботу, то поринав у неї з головою. У вільний же час був ласкавим порадником, привітним господарем. Дуже помітна прикмета вдачі мого батька була швидкість.
Він швидко вирішував будь-яку справу, швидко писав. Ця швидкість поєднувалась у нього з високою якістю, бо до слова він ставився надзвичайно вимогливо». Франко - за словами Тараса, мав
багато приятелів і щирих друзів, любив працювати на полі, біля
сіна і снопів, його пристрастю були гриби й рибальство, збирання
фольклору. Особливе місце в житті митця займала книга, збирання
бібліотеки, в якій було близько 4 тисяч видань . У своїй книгозбірні
Франко сам створив три види каталогів - алфавітний, за жанрами та
за номерами надходжень.
Інтригуючим полем для допитливих нащадків завжди залишаються стосунки визначної особистості з чарівною статтю. Про
Франкове захоплення жінками відомо немало. Ольга Рошкевич,
Ольга Білинська, Йозифа Дзвонковська, Целіна ЖуровськаЗигмунтовська, молода перемишлянка Ася Шехович та ін. У спогадах І.Денисюка та В.Корнійчука мовиться: “факти епістолярії свідчать, що Ольга Рошкевич готова була йти заміж за Франка,
приїздила на зустріч з ним, Йосифа Дзвонковська погоджувалася на
організацію своєрідної артілі у Станіславі, що її запропонував
Франко, а Целіна Журовська-Зигмунтовська геть пізніше деякий
час мешкала в будинку Франка...”
Як відомо, і жінки-письменниці відіграли не менш важливу роль
у житті поета. Дуже часто їхня позиція була більш вагомою, аніж
та, яку прибирають на себе звичайні учні великого учителя. Серед
них - близькі поетові люди та однодумці: Уляна Кравченко, Наталія
Кобринська, Євгенія Ярошинська, Климентина Попович. Цікаві
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відомості про це дізнаємося і з книги “Спогадів...”і з романа-есе
Романа Горака “Тричі мені явлалася любов” та його повісті-есе
“Твого ім`я не вимовлю ніколи”.
Визначний український учений з Наддніпрянщини Володимир
Дорошенко з любов`ю розповідає про талант красномовства у
Франка: промова його була “архітвором ораторського мистецтва,
що поєднував великий розум незвичайно великої людини, високу
освіту й інтелігентність із простотою вислову селянина, його природною мудрістю”.
Для нашого сучасника особливо цінним є свідчення Йосипа Застирця про старання української громади щодо нагороди Нобеля
для Івана Франка. Але, на жаль, - відмічає автор спогадів, - передчасна смерть митця звела всі плани української громадськості
нанівець.
Важливу роль у становленні літературно-естетичних, як і, зрештою, суспільно-політичних поглядів Івана Франка зіграло його
листування з Михайлом Драгомановим. Видана єдиний раз за редакцією К.Студинського в 1928 році книга “Листування Івана
Франка та Михайла Драгоманова” давно стала бібліографічною
рідкістю. І лише в 2006 році, в 150-літній ювілей поета зазначений
раритет перевидано Львівським національним університетом ім.
І.Франка. Цей епістолярій виходить далеко за межі особистих стосунків двох великих культурних діячів.
Не менш вагомими в осягненні образу Івана Франка, зокрема,
людини, батька, чоловіка є спомини рідних поета. Писані вони
близькістю душ і великою любов`ю серця. У цьому сенсі глибоко
автентичною, історично наповненою є книга доньки митця, письменниці, мемуаристки, публіциста Анни Франко-Ключко “Для тебе, тату” (К.: Ярославів Вал, 2010). Її оповіді - ніби живий образ
минулого, збагачений маловідомими деталями з життя поета. В
книзі вміщені мемуарні спогади Анни Франко-Ключко “Іван Франко і його родина”; правдива розповідь про матір Ольгу Франко,
вроджену Хоружинську; оповіді про те, як любив і виховував Іван
Франко своїх дітей. Важливе місце у виданні займає листування
рідних із поетом, рукописи Івана Франка в Канаді.
У своїх споминах авторка проводить цікаву паралель особистісних характеристик Франка й Ганді, розкриваючи відношення
Каменяра до Індії, його зацікавленість ведичною культурою, велику любов обох культурних діячів до своєї вітчизни й народу.
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Ексклюзивним свідченням автентичних деталей біографії Івана
Франка є і книга його третього сина – Петра, яка вийшла у 2013 році у
львівському видавництві “Апріорі”. У цьому виданні вперше
публікується збережена частина тексту повісті Петра Івановича Франка “Іван Франко”, яка писалася в 1940 - 1941 роках. Це – одна із перших спроб змалювання образу письменника в художній літературі.
Справжнього піднесення франкознавча наука зазнала наприкінці
XX - на початку XXI ст. Безперечно, провідна роль у її розвитку
належить літературознавцям Львова, Чернівців, Івано-Франківська,
Тернополя. Висвітлення творчої спадщини літератора вченими цих
регіонів вирізняється фаховістю, свіжістю поглядів, незаангажованістю оцінок, прагненням комплексного її осягнення.
Знаковими у цьому плані є літературознавчі дослідження Ярослави Мельник, Ростислава Чопика, Ярослава Грицака, Івана Денисюка, Миколи Ткачука, Бориса Бунчука, Богдана Мельничука, Богдана Тихолоза, Романа Горака та ін.
Монографія кандидата філологічних наук, докторанта кафедри
української літератури Львівського державного університету ім.
І.Франка Ярослави Мельник “З останнього десятиліття Івана Франка” (1999), а в редакції 2006 року – “І остатня часть дороги... Іван
Франко: 1908-1916” – це нове слово про великого Каменяра, про
найменш вивчений і найскладніший для розуміння етап його творчого шляху. В ній на основі джерельного матеріалу, значна частина
якого вперше введена в науковий обіг, зроблено спробу висвітлити
постать Івана Франка останніх років життя, біографічну зумовленість його творчої спадщини, залежність її від життєвої основи,
від особливостей психофізичної структури особистості автора. Осягаючи „остатню часть дороги» І. Франка, трагедію нескореного духу, авторка малює духовний портрет українського Мойсея в
найскладніший період його життєвої мандрівки. Відомий сучасний
літературознавець Богдан Тихолоз високо оцінив книгу Ярослави
Мельник: «Ця еталонна з погляду методології, стилю викладу та
наукової етики праця, виконана на широкому, глибоко осмисленому джерельному матеріалі, почасти вперше введеному в науковий
обіг, за час, що минув од її появи, встигла стати справжньою класикою франкознавства, обов’язковою лектурою кожного, хто цікавиться не тільки зовнішньою, емпіричною, а й внутрішньою, психологічною біо-графією видатного митця-мислителя та його великого, хоч і «недужого», змученого страшною хворобою духу».
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Своєрідним підсумком тривалої праці Ярослави Мельник над
вивченням апокрифів і їх місця в творчості Каменяра стала монографія „Іван Франко і biblia apocripha» (Львів, 2006). Дослідниця
висвітлює процес входження апокрифів в український духовний
простір, окреслює національну рецептивну модель „таємних
творів». Шляхом вдумливого прочитання Франкового художнього
тексту (поетичного, прозового) вона вияскравлює закладені в ньому
апокрифічні коди, під новим кутом зору висвітлює проблему генези
текстів Франка-апокрифолога.
Оригінальне слово про Івана Франка як людину, науковця сказав у своїй книзі “Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886)” (2006) історик Ярослав Грицак. Автор розглядає
особистість митця в контексті тогочасного суспільства й на тлі малих спільнот, із якими той узаємодіяв, і пише «біографію за характером і мікроісторію за жанром». Аналізуючи все розмаїття Франкових модерних ідентичностей, дослідник відкидає «одну з
найбільших спокус в історіописанні» – телеологію, намагання звести різні можливості розвитку історичних подій до того єдиного
варіанту, що вже зреалізувався, і вважає, що в обмеженні ролі
Франка винятково до функції національного провідника, що ставив
собі мету перетворити руське селянське суспільство на українську
модерну націю, стільки ж правди, скільки було її в радянському
франкознавстві, яке силкувалося подати «Каменяра» винятково як
«революціоне-ра-демократа».
Я думаю, - говорить Ярослав Грицак, — що треба просто мужньо творити, те, що робив Франко, свою власну аудиторію, своє
власне суспільство, не обов’язково суспільство, яке суміжне з будьякою владою чи з будь-якою партією, не обов’язково чекаючи на
теперішній успіх, тому що в теперішньому успіхові «немає пророка
у своєї вітчизни». Потрібно творити свою Вітчизну, власну Вітчизну, в якій ти дійсно можеш бути пророком».
У книзі подаються вибрані твори Івана Франка, які супроводяться розлогими статтями-коментарями про основні аспекти культурної феноменології письменника.
Наблизитись до пізнання душевної історії живої особистості
Франка-творця, людини, пізнати міф про Івана Франка читач зможе,
ознайомившись із книгою Тамари Гундорової “Невідомий Іван
Франко. Грані ізмарагду” (К.: Либідь, 2006). Тут уперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філо44

софського й художнього мислення Франка та описуються основні
поняття етико-естетичного універсуму Франка, його культурні символи, маски та образи. В центрі уваги – символічна автобіографія
письменника, гностичні колізії творчості, культурний синтез,
натурфілософія і антропологія митця. Авторка вибрала найвиразніші
сигнали життєтворчості Франка: і рефлексійні погляди в задзеркалля
духу, і поривання вияснити психоемоційну природу співіснування в
одній особі різних іпостасей-двійників, і провіщення майбутнього і
вираження тогочасних суспільних і духовних проблем свого народу,
і осмислення своєї духовно-провідницької місії.
У 2011 році Роман Горак - відомий франкознавець, директор
літературно-меморіального музею імені Івана Франка в співавторстві з Миколою-Ярославом Гнатівим завершили видання десяти
фундаментальних книг біографічної й літературознавчої епопеї
«Іван Франко». За це видання автори удостоїлись Національної
премії України імені Тараса Шевченка.
Франкіана, завдяки Роману Гораку, поповнилась доволі розлогою літературою. Літературознавець створив книги, серед яких:
«Лолин»,»Легенди Нагуєвич», «Целіна, родом з Трускавця»,
«Марія. Мати Франкова», «Адреси пам'яті Івана Франка у Львові»,
«Адреси юності Франка в Дрогобичі”, “Іван Франко та Жовківщина», “Третя варта. Есеї про Франка”, “Бажав я для скованих волі.
Біографія Івана Франка”. Роман Горак — автор сценаріїв телевізійних фільмів про Івана Франка: «Рідне село Франка», «Адреси генія
у Львові», «Дрогобич — місто юності Івана Франка», «Іван Франко
і Львівський університет», «Іван Франко». За есе «Удар» та повстьесе «Ще удар… Захист», які присвячені таємниці останніх років
життя і творчості Великого Каменяра Роман Горак отримав звання
лауреата літературної премії імені Івана Франка.
В усій багатогранності таланту Франка висвічує його майстерність перекладача. І до сьогодні часто Франковий “молот каменярський” заступає його “тонкий різець Петрарки”. Напевне, чадами цього “тонкого різця” і були поетичні переклади Франка, які
завжди залишаються в тіні його оригінальної творчості. Каменяр
був першим українським перекладачем, що мав наукові підходи до
“штуки” (тобто — мистецтва) перекладу. За обсягом перекладених
творів народів світу різного часу Франко не має рівного собі в
жодній літературі. Його перу належать переклади, що беруть початок з творів народів стародавнього Сходу і закінчується творами
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сучасних Франкові російських, французьких, німецьких, польських,
чеських та інших слов`янських письменників. Він розкрив перед
українським читачем зміст і чарівність староарабської поезії, красу
і філософську мудрість староіндійських поетичних пам`яток, доніс
із давнини старокитайські пісні, давньоєврейську книгу Іова. За
словами українського перекладача Григорія Кочура, серед інших
українських письменників “може, найближче знав і відчував Гете
найуніверсальніший велет... Іван Франко”. Велике місце в його перекладах займає антична поезія, твори грецьких поетів Гомера,
Гесіода, Софокла, Сапфо. Про все це йдеться у статтях М.Немченка
“Іван Франко – літературний критик, публіцист, журналіст, перекладач”, Н.Назарова “Іван Франко – найуніверсальніший майстер
українського поетичного перекладу” тощо.
Серед інших коштовних речей в нещодавно виданих додаткових
томах до 50-титомника Івана Франка побачив світ (нарешті вперше
після 1912 року!) Франків переклад платонівського «Симпозіону»
(«Бенкету»). Цей текст став об`єктом міркувань Назарія Назарова у
його статті “Адоніс померлий і воскреслий”.
З огляду, на сказане, Іван Франко – універсальна особистість,
геній, людина нового часу, яка набагато випередила свою добу, вчений і митець європейського рівня, яких мало в історії української
культури. Він був літератором, що творив національний комплексний культурно-естетичний код, сягав думкою в усі галузі духовного
життя людства, інтегрував українські художні традиції в європейські
тенденції літературного розвою. Його художня творчість завжди
надихалася вірою в невичерпні сили української нації. Іван Якович
Франко – беззаперечно геній, а геній, – на думку Шопенгауера, - носій інтелекту багатьох віків і цілого світу.
Список видань про І.Я.Франка із фондів ОУНБ
ім.Д.Чижевського, отриманих за останні роки
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БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ СКЛАДНОЇ
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
З Україною в серці
(робота ОУНБ ім. Д.І.Чижевського
на допомогу учасникам АТО)
Наталія Білаш,
завідуюча відділом абонементу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
У складні для України часи бібліотеки стали осередками добра,
любові та єднання. Підтримуючи позицію держави у боротьбі з
тероризмом і сепаратизмом та для зміцнення моральнопсихологічного стану громадян України, у всіх бібліотеках області
проводяться відповідні заходи. Це – круглі столи, постійно діючі
виставки періодичних видань про перебіг подій в зоні АТО, акції,
літературно-поетичні години, уроки миру, виставки дитячих
малюнків, зустрічі із захисниками нашої держави, які повернулися
із зони АТО, відкриття пам'ятних знаків «Небесній сотні» тощо.
З виникненням загрози для територіальної цілісності України
бібліотекарі
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки
ім. Д.І. Чижевського разом, об’єднавшись з відвідувачами
бібліотеки, підтримують українське військо. За ініціативи
директора бібліотеки Олени Миколаївни Гаращенко у квітні 2014
року колектив долучився до загальнодержавної акції «Допоможи
українській армії». На зібрані кошти було придбано набір
технічних засобів для Кіровоградської військової частини №0680;
одяг, ліки та продукти харчування для солдатів зони АТО; надано
допомогу нашому колезі, юристу Валентину Боровикову, який був
мобілізований до лав Збройних Сил України, а згодом поранений.
З перших тривожних днів для нашої країни, жителі міста та
області мають можливість знайомитися з інформацією про перебіг
подій на Сході України, яка висвітлюється на постійно діючому
виставковому стенді «Герої України на захисті Вітчизни». У
бібліотечному Інтернет-центрі усім бажаючим допомагають знайти
у Всесвітній мережі й он-лайнові видання. А власники телефонів і
планшетів з виходом в Інтернет у бібліотечній wi-fi зоні можуть
зробити це самостійно.
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Українським воїнам допомагають і дорослі, і діти. У літньому
читальному залі «Бібліотека під зеленими вітрилами» в парку
культури і відпочинку «Ковалівський» проводились майстер-класи з
виготовлення патріотичної символіки. Тут для дітей було
організовано акцію «Листи вдячності для української армії». Тож,
щосуботи юні кіровоградці мали можливість підбадьорити
військовослужбовців, які знаходяться в зоні антитерористичної
операції, написавши лист підтримки або намалювавши малюнок.
Яскравими фарбами вони намагалися створити позитивний настрій
учасникам «гарячих точок», бажаючи миру нашій країні. Усі листи і
малюнки ми передавали до місцевої військової частини.
В бібліотеці проводилися майстер-класи та мистецькі акції.
Напередодні Дня незалежності України у бібліотеці був
організований майстер-клас Ірини Кудревич «Захисні обереги для
солдатів зони АТО». Майстриня вчила виготовляти текстильні
обереги з найдавнішими слов’янськими захисними символами, які
ми теж передали нашим захисникам.
У березні 2015 року бібліотекарі провели Благодійний ярмарок
«Мерцишор», спільно з Благодійним фондом «Берегиня Миру», з
майстринею Валентиною Добровольською та іншими, які
виставили на продаж власні вироби хенд-мейд – картини, вироби з
бісеру, вишивка стрічками, мереживо, вишивані закладинки та ін. В
Ярмарку взяла участь славетна «Кулінарна сотня» під керівництвом
Олени Коряк. Пропонуючи смаколики, вони зібрали кошти, які були
передані на лікування пораненого кіровоградця Вадима Довгорука.
До майстер-класів долучилися і діти-інваліди та їх батьки. Так,
в рамках традиційної Програми літнього відпочинку дітей в ОУНБ
ім. Д. І. Чижевського «Бібліотека – острів фантазії і творчості» для
дітей з обмеженими можливостями відбувся майстер-клас у
партнерстві з громадською організацією матерів дітей-інвалідів та
інвалідів «Серце матері» (голова організації – Людмила Шукрута).
Найголовніше в цьому майстер-класі те, що всі вироби, які
виготовили діти, були передані воїнам, які захищають рідну Україну
в зоні АТО. Разом з браслетами (а їх виготовили 118!) на схід
України волонтери передали яскравий плакат, який з радістю
створили діти, залишивши на ньому відбитки своїх долоньок.
У квітні 2015 року в бібліотеці пройшла мистецька акція
«АТО: образи одного року», оскільки саме в ці дні виповнилася
річниця з початку активної фази АТО на південному сході України.
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Усі присутні мали змогу прослухати патріотичні поезії та пісні. На
захід були запрошені ветерани АТО, активісти волонтерського руху
та усі небайдужі до цих трагічних подій кіровоградці – загалом 150
осіб. Учасники акції мали можливість переглянути виставку
стендових моделей сучасної української військової техніки,
тематичних дитячих малюнків.
Резонансною
була
виставка
фотографій
київського
фотохудожника Ігоря Гайдая «Обличчя свободи. Майдан», урочиста
презентація якої відбулася наприкінці 2014 року. У презентації
взяли участь місцеві активісти Євромайдану, кіровоградці і власне
сам фотохудожник, Ігор Гайдай.
На виставці було представлено близько 20 світлин, але на
жодній з них, незважаючи на те, що вони знімалися зазвичай
ночами, в гущавині подій, ми не бачимо розгублених або
зневірених облич, навпаки – в очах кожного – віра в перемогу і
сподівання на краще.
У серпні до святкування Дня незалежності України кіровоградці
та гості міста взяли участь у вуличній акції «Україна – єдина
країна!». В рамках акції відбулисяся творчі конкурси патріотичного
спрямування, майстер-класи, інтерактивне опитування та створення
плакату «Захистимо Незалежність».
13 жовтня 2015 року у обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. Д. І. Чижевського у партнерстві з працівники
Управління ДСНС України у Кіровоградській області відбулась
акція «Єдність – запорука перемоги!», присвячена Дню захисника
України. Цією акцією організатори заходу вирішили підтримати
тих, хто зараз боронить нашу державу на Сході. В акції взяли
участь родини працівників пожежно-рятувальної служби. Зокрема
для дітей та дорослих проводились майстер-класи з декоративноужиткового мистецтва, під час яких можна було спробувати
зайнятись різними видами рукоділля або виготовити сувенір
власноруч. Наприкінці заходу учасники дарували свої обереги та
вироби з жовто-синіх стрічок воїнам АТО: безпосередньо
військовим їх доставлять представники волонтерської організації
«Відкрита Україна», щоб привітати мужніх захисників зі святом.
На початку жовтня 2014 року Бібліотека оголосила благодійну
акцію «Подаруй тепло захиснику Батьківщини: в’яжемо шкарпетки
разом». Кураторство над акцією взяли наші колеги з відділу
економічних,технічних та природничих наук. Ми закликали усіх
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небайдужих кіровоградок в’язати вовняні шкарпетки та інші теплі
речі. Завдяки цій ініціативі воїни АТО отримали з жовтня 2014 до
квітня 2015 року – 830 теплих речей (шкарпетки, рукавиці, шапки,
балаклави, монішки). З настанням холодів відділ поновив акцію, і
на початку жовтня 2015 року бійцям під Маріуполем було передано
понад сто пар в’язаних шкарпеток. Акція триває!
До акції долучилися як жителі міста, так і районів: приносили
до бібліотеки ковдри, шарфи, светри тощо.
Для підтримки бойового духу та патріотичного виховання
українських військовослужбовців Міністерством культури України
була ініційована Всеукраїнська акція «Бібліотека українського
воїна». Відповідно до Концепції акції, у ході її проведення були
зібрані та передані до бібліотек військових частин Збройних Сил
України кращі зразки вітчизняної та світової художньої літератури в
перекладі українською мовою, науково-популярні видання з історії
Української держави, її культури, Збройних сил. Наша бібліотека є
співкоординатором акції на обласному рівні.
23 квітня протягом дня в Кіровограді на площі Героїв Майдану
відбувся перший в місті та області книжковий ярмарок «Весняний
книговир», який був організований з нагоди Всесвітнього дня книги
і авторського права. Власне наша акція «Бібліотека українського
воїна» й стартувала під час Ярмарку. Книги дарували місцеві
письменники і поети приватні підприємці, видавництва, небайдужі
громадяни. Загалом на Ярмарку було зібрано 647 примірників
видань. Акція «Бібліотека українського воїна» триває. Жителі міста
та області продовжують дарувати книги. До них долучаються і
громадські організації. Зокрема Громадська Організація
«Кіровоградський Євромайдан» (Сергій Михальонок, Наталія
Вельгун) передала в дарунок книги для дітей-переселенців та
учасників АТО. Також колектив бібліотеки збирав книги і
передавав місцевому госпіталю для поранених бійців, а на прохання
місцевої військової частини для облаштування бібліотеки було
передано близько 200 книг.
За різними даними, до Кіровоградської області переїхали
понад 9 тисяч жителів Сходу України. Після задоволення нагальних
потреб – вирішення проблем з житлом і роботою, люди
відновлюють соціальні зв’язки, цікавляться змістовним дозвіллям,
тож приходять до бібліотек. Тому, у жовтні для бібліотекарів було
проведено серію тренінгів на тему: «Бібліотеки як центри
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підтримки громади в умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо
переміщеними особами (ВПО)», де розглядалися психологічні
особливості роботи, етика спілкування з ВПО, послуги, які
бібліотека може запропонувати нашим співгромадянам, та ін.
З жителями Кіровограда та області Бібліотека проводить
патріотично-просвітницьку роботу, зокрема цикл інформаційнопросвітницьких заходів, спрямованих на підтримку та розвиток
української ідентичності, зменшення негативного впливу
інформаційної пропаганди.
Також торік Центр Європейської інформації реалізував проект
«Кіровоградщина – Крим: розвиток діалогу та підтримки». 22
травня в день Бібліотечного фестивалю усі бажаючі змогли
переглянути документальний фільм «Крим», наданий від
Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA.
Швидко плине час, воїни перших хвиль мобілізації
повертаються з війни, тож постає питання фізичної і психічної
реабілітації, допомоги як власне військовим, так і їхнім родинам.
Бібліотека надає багато інформаційних послуг – від вдосконалення комп’ютерної грамотності до виявлення творчого хобі. Тож
ми готові допомагати і сприяти відновленню мирного життя.
Учасники АТО потребують і фізичної реабілітації. У грудні
2014 року у Кіровоградській обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. Д. І. Чижевського відбулася презентація виставки
обладнання засобів механотерапії шведського вченого Густава
Цандера для відновлювального лікування. Захід проводився спільно
з Кіровоградською обласною Асамблеєю інвалідів (голова
Олександр Боршуляк). Мета, яку поставив перед собою Олександр
Вікторович – реставрація та застосування рідкісних і ефективних
апаратів у майбутньому Центрі лікувальної гімнастики ім.
академіка В.Дікуля, де зможуть оздоровлюватися воїни АТО.
Значна робота з комп’ютерної грамотності проводилась в
інтернет-центрі для родин учасників АТО.
На жаль, ми не знаємо, скільки триватиме військове протистояння, але певні, що завжди підтримуватимемо наших захисників
Вітчизни. Тож підтримаймо один одного у такий нелегкий для всіх
українців час! І нехай наш невеликий внесок на допомогу героям
буде частиною великого добра, яке стане запорукою щасливого
майбутнього нашої України.
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Бібліотеки як центри підтримки громад: надання послуг
внутрішньо переміщеним особам
Любов Дубина,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію, наслідком якої є те, що велика частина людей покинули свої домівки і
тимчасово перемістилися в інші регіони нашої держави. Відповідно
до норм міжнародного права, вони становлять нову категорію людей – внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Бібліотеки роблять все для того, щоб внутрішні переселенці не
відчували себе чужими та самотніми. Підтримка від бібліотек та
громади вселяє їм впевненість в тому, що вони не самі і завжди
можуть розраховувати на допомогу. Бібліотеки стали справжніми
територіями добра, толерантності для біженців зі Сходу України та
Криму, яким на нових місцях надзвичайно потрібні, крім матеріальної допомоги, ще й добре слово, порада, моральна підтримка.
За даними Міністерства соціальної політики України станом на
5 вересня 2016 року загальна кількість внутрішньо переміщених
осіб із Криму та Східної України складає 1 млн.709 тис. 83 особи, із
них в Кіровоградській області проживає понад 12 тис. осіб. Ця цифра періодично змінюється, бо через деякий час хтось з переселенців повертається додому, хтось переїжджає в пошуках кращого місця.
На сьогодні бібліотеки стають більш соціально орієнтованими,
здатними дієво допомагати різним верствам населення у сенсі надання інформаційних послуг, розвитку творчих і ділових здібностей, психологічної підтримки, організації безкоштовного дозвілля.
Внутрішньо переміщені особи приходять до бібліотек за книгами, переглянути пресу, скористатись безкоштовним доступом до
мережі Інтернет: онлайн-сервісами, соціальними мережами. Бібліотекарі надають інформацію щодо отримання усіх видів державної
соціальної підтримки, пенсій, компенсацій, як знайти житло чи роботу, отримати медичну допомогу та ін.
Бібліотеки працюють в тісному партнерстві з соціальними службами, є своєрідним майданчиком, де відбуваються різні соціальні
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ініціативи, спрямовані на захист громадян, які були вимушені залишити окуповані та небезпечні території. Своїми формами і методами роботи допомагають організувати комунікацію активістів з
біженцями: проводять спільні зустрічі, круглі столи, створюють гарячу лінію для зв’язку з волонтерами.
На веб-сайті та блозі Олександрійської центральної бібліотеки
розміщена інформація Олександрійського міськрайонного управління юстиції про телефони гарячих ліній, пенсійного фонду, центру зайнятості під назвою «До уваги біженців з Криму та східних
областей! В бібліотеці Вам обов’язково допоможуть!»
У Добровеличківському районі переселенцям надають інформацію про адреси надання гуманітарної допомоги, оренду житла.
Бібліотекар Вікнинської бібліотеки-філії №6 Гайворонської
ЦБС Олена Лисянська разом зі своїми читачами оголосили акцію
«Поділися з ближнім», під час якої збирали речі, предмети домашнього побуту та товари першої необхідності, щоб підтримати людей, які опинились в складних життєвих обставинах. Бібліотекар
Сальківської бібліотеки-філії №17 Валентина Величко надала багатодітній родині Юрченків власний будинок для тимчасового проживання та необхідні речі.
Для внутрішньо переміщених осіб в Новгородківській центральній районній бібліотеці та сільських бібліотеках створено інформаційну зону, де розміщено «Дорожню карту для людей переміщених в межах країни» та інформаційну листівку «Шлях переселенця». В тематичну папку – накопичувач «Інформація для осіб, які
переміщаються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО» збирається необхідна інформація з даного питання.
Гасло бібліотек Олександрівського району: «Бібліотека поінформує та надасть впевненості тим, хто вимушено змінив місце проживання!». В районній бібліотеці діє стартовий міні-проект для бібліотек мережі «Біженці з Донбасу: нюанси міграції», який розрахований на залучення всіх бібліотек мережі до активної роботи з
внутрішніми переселенцями. Бібліотеки району пропонують свої
послуги з надання інформації гарячих урядових ліній з питань працевлаштування, житла, правового захисту, медичних послуг та безкоштовного доступу до Інтернету людям, які прибули з Донецької,
Луганської областей та АР Крим.
Майже кожна бібліотека намагається реалізувати свій соціальний проект «Бібліотека – територія інформації, спілкування, доб54

ра». Так, Несватківська сільська бібліотека реалізує проект «Стати
своїми у громаді», де заплановані виставка «Віват друзям з Донбасу!», правові слухання «Право на життя» у режимі проблема – відповідь фахівця, оздоровчі п’ятихвилинки в факультативі «Здоров’я
понад усе», поради психолога «Все буде добре!», інформаційний
майданчик фахівця «Пропонуємо, радимо, застерігаємо» зі спеціалістами міграційної служби, центру зайнятості, управління праці та
соціального захисту, відділу актів громадянського стану, відділу
освіти, урок безпеки «Захисти себе сам», рекламна служба анонсів
«Відпочивайте разом з нами».
В рамках проекту «Люди допомагають людям» Єлизаветградківської міської бібліотеки стало створення баз даних «Люди зі
Сходу», «Контакт», «Я – волонтер», проведення інформаційнопросвітницьких та дозвіллевих заходів: правовий альманах переселенця «Закон на варті гідного життя ВПО», жіночий порадник
«Люблю готувати», інформаційна стрічка домашнього лікаря «Жити здоровими», дитячий калейдоскоп «Хай сонцю і квітам всміхаються діти», ігровий серпантин «Грайлик».
У сільських бібліотеках району створені куточки інформації
«Невимушені послуги для вимушених переселенців», де експонуються інформаційні листівки «Важливі web-ресурси», «Провайдерінформації для гостей зі Сходу».
Для переселенців діє правова приймальня переселенця (ППП)
«Правовий простір» та служба взаємодопомоги «Допоможемо, підтримаємо, розрадимо», у місцях їх ймовірного перебування залишено дорожні карти «Шлях переселенця до бібліотеки».
В рамках клубів за інтересами у кожній бібліотеці запроваджено міні-проекти «Долаємо бар’єри разом». В любительських
об’єднаннях за інтересами проводяться релакс-засідання «Потрібно
жити далі…». Зустрічі з переселенцями проходять у формі годинсповідей «Вони знають як стріляє «Град», годин правової інформації «Переселенці на ринку праці», година-виживання «Вихід завжди
єсть», міні-тренінги «Позитивне мислення – ваш помічник», «Змінити стиль життя».
З метою підтримки єдності нації, формування почуття патріотизму у переселенців їх залучено до участі в мережевому проекті
«Героїчна Україна». Використовуючи в роботі з переселенцями методи бібліотерапії, запрацювали міні-проекти «Життя без книжок –
небо без зірок», де пропонується література, що допомагає зняти
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стрес, тривогу, вивести людину з депресивного стану, готуються
уроки book-валеології «Книга 103», уроки book-безпеки «Книгарятівниця», уроки book-релаксу «Читання із задоволенням».
Левову частку роботи з ВПО виконують Інтернет-центри. Для
користувачів готуються інформаційно-консультаційні години «Візьміть у порадники Інтернет», інформаційні довідки та експресінформації «Як отримати статус ВПО – покрокова інструкція»,
«Алгоритм отримання довідки», готуються буклети «Ми вам допоможемо» та проводяться заходи «З проблемами не наодинці», «Бізнес із чистого аркуша», «Інтеграція до нових реалій з бібліотекою»,
проведено тренінги «Нові технології – на користь переселенцям».
Спілкування переселенців з місцевою громадою організовано в
родинній світлиці Красносільської сільської бібліотеки під час заходу - перехрестя думок «Події, що змінили Україну».
Бібліоострівок «Майстербум», що діє при Михайлівській сільській
бібліотеці Олександрівського району, запрошує талановитих переселенців на майстер-класи «Патріотика в тренді», а релакспрограма читання «Супутниця-книга» Єлизаветградківської міської
бібілотеки згуртовує переселенців навколо закладу, сприяє відволіканню від проблем та освоєнню в читацькій аудиторії бібліотеки.
Бібліотеки Світловодської ЦМБС постійно відвідують переселенці з Дебальцево, Тореза, Луганська та інших районів Донбасу.
Бібліотекарі створюють умови, щоб ці люди змогли легше адаптуватися на новому місці, надаючи їм усі послуги книгозбірні: видають книги додому, забезпечують безкоштовним Інтернетом, залучають до участі у різноманітних дозвіллевих заходах. Бібліотекарі
філії №7 організовують для жителів Сходу обговорення на тему:
«Про шляхи розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселених громадян», пошук роботи на сайті «Робота в Світловодську» пhttp://hotwork.com.ua/, пошук потрібної інформації з питань
пенсій, матеріальної допомоги переселенцям, субсидій, запрошують на масові заходи. Зрозуміло, що цим людям потрібна не тільки
матеріальна допомога, а більше – моральна підтримка, їм хочеться
поговорити і бути почутим.
Мешканка з Донецької області висловила бажання зайнятися
садівництвом та городництвом, не маючи попереднього досвіду.
Дієвою допомогою їй стало знайомство з книгами та журналами,
які є в книгозбірні бібліотеки-філії №2.
Світловодська ЦМБС бере активну участь у загальноукраїнсь56

кому проекті культурної інтеграції «Український Донбас», зокрема
проводить культурно – просвітницькі заходи: інформаційний огляд
«Живи наново», «Мій отчий край - земля моя у росах» - віртуальний маршрут по Донбасу, відеоперегляд «Легенди Донбасу!», година цікавого «Кам’яні могили» (Донецька область), відеоподорож
«Гори і водопади Донбасу».
Бібліотечні працівники приділяють увагу і неповнолітнім біженцям. З 2014 року в Олександрійській центральній міській бібліотеці для дітей діє Цільова комплексна програма «Надаємо крила».
Надійними партнерами у реалізації цієї програми є освітні заклади,
міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у
справах дітей міської ради, місцеве відділення Товариства Червоного Хреста, громадські організації: «Союз солдатських матерів і
дружин військовослужбовців» та «Славутич», засоби масової інформації.
В арсеналі бібліотекарів – візити додому, індивідуальне інформування. Крім того, для цих дітей проводяться різнопланові масові
заходи, благодійні акції «Добро і милосердя – кожній дитині».
Питання роботи з переселеними особами розглядалось на заходах з підвищення фахового рівня. Так, на семінарі бібліотечних
працівників Кіровоградського району «Бібліотека і місцева громада:
загальнодоступність, оперативність, інформативність в умовах децентралізації», який проходив на базі Аджамської сільської бібліотеки,
обговорювалось питання «Соціокомунікаційна діяльність бібліотек в
новітніх умовах». Відбулась презентація путівника – порадника для
внутрішньо – переміщених осіб «Нова домівка: пошуки, орієнтири,
перспективи», який випустила районна бібліотека для дорослих і дітей.
На травневій школі бібліотечного досвіду «КреативКодекс»
Олександрівського району відбулося заняття «Бібліотека: діалог культура – мир», де розглядалося питання «Ми є в Україні…: робота
з ВПО».
Якщо бібліотекарям вдалося своїм внеском в реабілітацію переселенців хоч на деякий час відволікти цих людей від негативу, допомогти зняти стрес і напругу – можна вважати, що вони зробили
соціально важливу справу.
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Героїко-патріотичне виховання користувачів бібліотек як
фактор консолідації українського суспільства
Любов Павелко,
завідуюча Бобринецькою районною
бібліотекою для дорослих
Становлення і розвиток незалежної України, формування нових
соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї
країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї Вітчизни,
рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історичнокультурну спадщину і готовність до їх захисту.
Україна знаходиться в складних соціальних, політичних і
економічних умовах, патріотизм потрібно розглядати як ідею, яка
повинна об'єднати «схід» і «захід», затвердити єдність і
непорушність українського народу, віру народу в силу і могутність
своєї Батьківщини.
Концептуальними засадами для роботи з патріотичного
виховання молоді є ідеї національного державного суверенітету
України, зміцнення її могутності, прагнення забезпечити
демократичний розвиток і суспільну згоду в суспільстві, правову
захищеність і безпеку громадян.
Героїчні події вітчизняної історії, видатні досягнення країни в
галузях політики, науки, культури і спорту несуть в собі якості моральних ідеалів. Це створює реальні і об'єктивні умови для розробки
комплексу заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді з
урахуванням сформованих до нинішнього часу тенденцій, пов'язаних з консолідацією суспільства і вихованням патріотизму.
Героїко-патріотичне виховання дітей і молоді є одним із найважливіших завдань, що стоять перед бібліотеками. Особливо актуальна проблема формування свідомих громадян нині. З 2014 року
робота бібліотек району з патріотичного виховання значно активізувалась. За останні два роки ми дуже змінилися, ми відчули себе
справжніми українцями, гідними пам’яті наших славетних предків…
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Як в народі кажуть: «Біда навчить». От так ми і навчилися
об’єднуватися заради кращого майбутнього нашої неньки України, а
значить нашого майбутнього, майбутнього наших дітей.
Бібліотеки завжди були і є інформаційними центрами та культурними осередками для місцевих громад, і вони ще раз підтвердили,
що можуть бути центрами, навколо яких згуртовується громада для
вирішення будь-яких проблем. Бібліотеки насправді єднають Україну своїми бібліотечними справами і не тільки...
Бібліотеки сьогодні – центри з інформування населення про події
в зоні АТО через пресу, інформаційні технології. Усі найсвіжіші
матеріали розміщені на тематичних поличках, книжкових виставках,
включені в інформаційні повідомлення, з використанням Інтернетресурсів, рекомендаційних списків літератури для різнобічного
інформування населення.
Нині вся Україна гуртується в допомозі нашим захисникам.
Допомога різноманітна. Не стоять осторонь і бібліотеки разом зі
своїми читачами.
Працівники бібліотек сприяють залученню населення до участі
у громадських ініціативах, громадських акціях, як-то: благодійна
допомога, волонтерство. В бібліотеках організовуються пункти збору речей для відправки на фронт: продукти харчування, теплий одяг,
ліки та інше.
З метою допомоги, підтримки військових у бібліотеках проведено акції «Допоможи солдату», «Зігрій солдата», «Напиши листа
українському захиснику в зону АТО», «Лист пораненому», «Намалюй малюнок воїну-визволителю», благодійні ярмарки «Допоможи
українському воїну, не будь байдужим!». Проводяться конкурси малюнків «Ми вдячні вам за мирне небо», « Дякуємо Вам, Герої!». У
сільській бібліотеці створено «Дерево миру і щастя», на листочках
якого маленькі читачі написали свої бажання, мрії, якою вони бачать
Україну в майбутньому.
Разом з посильною допомогою від небайдужих людей та дитячими малюнками отримали воїни поетичну вісточку, що покликана
підтримати й зміцнити дух. Буклет «Поети Бобринечини – за мир» –
це поетичний доробок поетів району, членів літературної студії
«Спадок», що діє при районній бібліотеці для дорослих. Буклет просотаний золотою ниткою мироносних устремлінь. Поети
М. Шевряков, Н. Зеленська, Л. Федюкевич, В. Лашкул, Н. Полудніцина, В. Зеленська, Н. Телех – люди різного віку, різних професій та
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віросповідань, але об’єднує їх усіх ідея миру, територіальної цілісності України. Ці вірші надихають воїнів, вселяють віру в перемогу:
Хай хваляться в Росії,
що візьмуть Львів та Київ.
Ніколи цьому не бувать.
Бо українців не здолать!
Читаючи ці рядки – воїни АТО говорять: «Так і буде!». «Україна –
єдина країна!». Про це сказав на зустрічі із земляками О.Почкай, воїн, що приїздив у відпустку.
В прагненні підтримати наших відважних воїнів єднаються і
дорослі, і діти. Так у багатьох населених пунктах нашого району
проводяться теплі зустрічі із своїми героями-земляками, зокрема,
«Павлогірківка зустрічає своїх героїв», «Хай скінчиться війна, стане
мирною моя Україна!», «Сини України». Під час однієї зустрічі
відбувся обмін прапорами, військові вручили дітям прапор, що
побував у боях на передовій, школярі передали їм свій прапор із
побажаннями швидкої перемоги та миру.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих героїв, що
не повернулися з жорстокої війни.
У ході зустрічей учні дарують воїнам сувеніри та обереги,
виготовлені власноруч. Адже усім відомо, що дитяче слово,
зроблений власноруч малюнок чи оберіг, мають неабияку силу.
Для інформування користувачів районної бібліотеки для дорослих, що взяли участь в акції «Зігрій солдата» та залучення інших до
доброчинності в бібліотеці оформлено стенд «Бобринчани – воїнам
АТО», де розміщено фото учасників акції, волонтерів і воїнів АТО,
моменти передачі всього зробленого руками бобринчан воїнам. А в
спеціальній папці зібрані матеріали з місцевої газети «Честь хлібороба» про те, що зробив район в цілому для української армії.
2013-2015 роки, на жаль, за трагічних і болісних обставин, дали
українцям достатньо героїв, тепер варто зробити все, щоб про них не
забули. Це істинні патріоти нашої держави. Це люди, які захищають
честь, свободу, незалежність, соборність, про них потрібно пам'ятати
все життя і передавати пам'ять про цих славетних людей своїм
нащадкам. Прикладом для патріотичного виховання школярів тепер
є не лише герої з підручників історії, які жили кілька століть чи
десятиліть тому, а й сучасні українці.
Вшановуючи пам'ять наших земляків, в бібліотеках створено ку60

точки пам’яті,стенди, стінгазети, виставки-плакати «Майдан»,
«Пам’яті небесної сотні», «Хоробрі серця Веселівки», «Герої не
вмирають», діють інформаційні виставки матеріалів, які висвітлюють участь Бобринеччини в подіях АТО, а також публікації про наших земляків, загиблих в ході АТО та Героїв Небесної Сотні.
«Небесній Сотні» присвячені лінійки-реквієми «У нашій пам’яті
вони назавжди залишились», «Ви живете в наших серцях», «Герої не
вмирають», години-спомини «Герой Небесної Сотні – Віктор Чміленко», «Горить свіча і пам’яті сльоза», «А сотню вже зустріли небеса...», години пам’яті «Герої Небесної Сотні», «Ангели Небесної Сотні», «Героїзм та мужність ідуть поруч», «Ви живете в наших серцях», «Мамо, я не повернусь!». Під час зустрічей присутні подумки
молилися за Україну.
Районний краєзнавчий музей ім. М. Смоленчука спільно з
районною бібліотекою для дорослих організували зустріч-спогад
«Пам’яті Небесної Сотні». Учасники Євромайдану та товариші Героя України Чміленка В.І.– Цоколов О. С. та Синьогуб А.М. поділилися побаченими на власні очі доленосними подіями на Євромайдані з учнями ЗОШ №5.
Відомо, що патріотичні цінності не успадковуються, тому засвоєння їх молоддю відбувається в результаті цілеспрямованої системної роботи.
Відзначення дня Соборності стало традиційним у бібліотеках.
День Соборності об’єднує всю Україну – Київ і Львів, Севастополь і
Ужгород, Донецьк і Полтаву, Харків і Луцьк, Черкаси і Керч, сотні
міст, мільйони людей – усі українські землі і береги. Якщо ми хочемо, якщо ми віримо у сильну Україну, почуття соборності повинне
стати часткою нашого життя і нашого серця. Це – основа національного життя України і опора української політичної нації.
Для досягнення даної мети з нагоди Дня Соборності України у
бібліотеках організовуються години спілкування «Співаємо славу
тій події і тепер», «Україна соборна – єдина держава», «День Соборності: мовою фактів і документів», історико-літературні композиції
«Національна єдність-запорука державності України», «Вони загинули за Україну», історичні години «День Соборності та Свободи
України – свято єдності нації», «Слава тобі, Україно моя!», «Історичний урок єднання».
Формуємо історичну пам’ять про День Крут і спонукаємо молодь її зберігати. Метою проведених заходів було привернути увагу
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молоді до трагічних сторінок української історії, зберегти пам'ять
про юнаків-героїв, які віддали своє життя за майбутнє України. Години історичної правди «Вони ступили у безсмертя молодими»,
«Крути: честь і кров», «Земле квітуча, земле співуча, будь Україно,
ненько єдина, вільна на вічні літа», «Ніколи Україні не забути цих
юних душ нескорений політ», виховні години, уроки-реквієми «Паралель за роками», «Любіть Україну, як вірні сини», «Подвиг українських юнаків під Крутами», «Своїх синів пам’ятає Україна», «За
рідну Вкраїну полинули в бій», «Нема любові понад ту, що окропила
кров’ю Крути», «Крути: і сум, і біль, і вічна слава…».
Вихованню любові до свого народу, його історії та героїчного
минулого на прикладі подвигу людей старшого віку та літератури
про другу світову війну сприяли заходи, проведенні до 70-річчя Перемоги. Книгозбірні спільно з будинками культури, загальноосвітніми школами провели мітинги «Вічна слава героям», «Пам′ятаємо
минуле для майбутнього…», «Ми – за мир». На заходи були запрошені ветерани війни та демобілізовані учасники АТО. Для них за
кошти сільських рад та спонсорів придбано подарунки.
Проводилися мітинги-реквієми біля пам’ятників загиблим воїнам. З трепетом і сльозами на очах слухали присутні про подвиги
предків, біль і смерть, нашу історію і сьогодення, надію на майбутнє.
У с. Олексіївка воїнам АТО були вручені медалі «За відданість Україні», учасникам волонтерської групи – подяки та квіти.
Учасники художньої самодіяльності співали пісні, школярі декламували вірші про Україну, війну, рідний край.
На уроках пам’яті «Війна і Перемога – біль і пам’ять», «Герої
нашого краю у другій світовій війні», «Нам життя і пам’ять зберегли» бібліотекарі разом з читачами згадали найважливіші події війни
і віддали шану ветеранам за відвойовану свободу. По закінченню
заходів школярі разом з бібліотекарями вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, що полягли у боях і своєю кров'ю відстояли
нашу свободу.
В рамках Року ветеранів у бібліотеках організовано відкриті перегляди літератури «Дорогами війни-дорогами безсмертя» (Федіївська с/б), «Щоб пам’ятали» (Рощахівська с/б), «Читайте кращі книги
про війну» (Кетрисанівська с/б). Під час проведення різноманітних
масових заходів більшу увагу бібліотеки надають україномовним
виданням, які підвищують український патріотизм, мораль, національний український дух, систему українських цінностей тощо.
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З метою популяризації творів українських письменників на сайті
районної бібліотеки для дорослих презентовано віртуальну виставку
«Український історичний роман» та рекомендаційний список літератури, вебліографічний список «Сучасна українська література в
мережі Інтернет».
Увазі користувачів були запропоновані: інформаційна сторінка
«Видавництва України для юнацтва», виставка-подорож «Дивовижний світ фантастики» (РБ для дорослих), виставки панорами
«Книги – ювіляри 2015», «Книга для дитини – основа розумового
розвитку», «Разом з книгою по Європі», книжкові виставки «Творчість Г.М. Тютюнника – українського письменника», «Народний
мудрець Г. Сковорода», «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе
мислю і творю» (В.Симоненко), «У слові рідному велика сила»
(М.Т. Рильський) та ін.
Патріотами не народжуються, ними стають! Патріотизм здатний
консолідувати суспільство! Наша щоденна бібліотечна робота – це
піщинка в цементному розчині, що цементує підмурок нашого українського патріотизму, який потрібно вибудовувати і плекати. І від
нас з вами також залежить міцність цієї споруди.

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у місцевий соціум
(З досвіду роботи бібліотек Олександрійської міської ЦБС)
Тетяна Троцюк,
директор Олександрійської міської ЦБС
Сьогодні український народ зрозумів усю небезпеку, яка нависла над нашою країною, відрікся від байдужості та безпечності, проявив максимум пильності та жаги до надання будь-якої допомоги
воїнам АТО, їх сім’ям, біженцям зі Сходу України та Криму. Працівники бібліотек Олександрійської міської ЦБС не лишились осторонь, вони стали справжніми територіями добра, толерантності, допомоги для вимушених переселенців, яким на нових місцях надзвичайно потрібні, крім речей, ще й добре слово, порада, моральна підтримка.
Усі бібліотеки ЦБС гостинно відчинили свої двері для нової категорії відвідувачів. Одні приходять до бібліотек за книгами, переглянути пресу. Інші - скористатись безкоштовним доступом до мере63
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жі Інтернет: онлайн-сервісами, соціальними мережами. Бібліотекарі
надають інформацію щодо отримання всіх видів державної соціальної підтримки, пенсій, компенсацій, як знайти житло, отримати медичну допомогу та ін.
На сьогодні в Управлінні праці та соціального захисту населення
Олександрійської міської ради зареєстровано 1200 сімей вимушених
переселенців зі Сходу України та Криму (в них проживають 75 дітей, які відвідують ЗНЗ міста, 31 дитина ходить до дитячого садка, 9
дітей не відвідують дошкільні заклади, 8 - студенти ВНЗ). В минулому та позаминулому році ця цифра була більшою (1700 сімей),
але частина родин вже покинула наше місто, повернулася до своїх
домівок чи знайшли інше місце проживання.
Інформація міськрайонного управління юстиції про телефони
гарячих ліній, пенсійного фонду, центру зайнятості була розміщена
на офіційному сайті та блозі Центральної бібліотеки під назвою «До
уваги біженців з Криму та східних областей! В бібліотеці Вам
обов’язково допоможуть!».
47 переселенців у цьому році відвідують Центральну бібліотеку
ім. О. Пушкіна та її Інтернет-центр, із задоволенням знайомляться з
періодичними виданнями, книжковими виставками бібліотеки, беруть участь у масових заходах. Їм надають послуги ксерокопіювання
та сканування документів, консультують, як перевести пенсії та виплати допомоги за новим місцем проживання. Бібліотечні працівники допомагають у придбанні товарів он-лайн, замовленні квитків на
потяг, за допомогою Скайп-зв’язку - поговорити з рідними та друзями, які залишились на Сході.
Начальник Олександрійського міськрайонного управління юстиції Тригуб В.Ф. на початку 2015 року передала працівникам центральної бібліотеки буклет Міністерства юстиції України «Не гайте
часу в чергах. 5 простих кроків для отримання документів онлайн».
Всі ці матеріали були розміщені на сайті, блозі бібліотеки та на стендах «Куди звернутися, якщо...» та «Вимушеним переселенцям».
«Живі історії». Постійними користувачами Центральної бібліотеки стали: Калько Віра Павлівна (яка проживала за 2 км від Донецького аеропорту), Павленко Вадим Дмитрович (з Донецька, який
відвідує бібліотеку щоденно), Василенко Галина Григорівна та її син
Ілля із селища Пантелеймонівка Донецької області.
Кожна родина – це окрема сумна історія, яка шукає підтримки та
взаєморозуміння. Серед таких і родина Василенків – матері та сина,
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учня Олександрійської гімназії-інтернату. Бібліотекарі надають їм не
лише інформаційну допомогу, а й пригощають чаєм та смаколиками.
Адже жінка щоденно, з самого ранку, знаходиться в бібліотеці, чекаючи закінчення занять сина.
Слова вдячності бібліотекарям за інформаційну та моральну підтримку висловив у своїй статті в газеті «Олександрійський тиждень»
та на сайті «Алнет» користувач ЦБ, переселенець з Донбасу – Павленко Вадим Дмитрович. «Библиотека – помощник переселенцев»
(Олександрійський тиждень. – 2015. – 10 вересня. – С.2): «Заканчивается 2015 год, однако сожаления о нём нет. А вот слова благодарности людям, которые принимали участие в благоустройстве жизни для переселенцев – есть. В предверии Нового года, хочу поблагодарить всех сотрудников городской библиотеки им. А.С. Пушкина и
лично руководителя библиотеки за оказанную техническую и информационную поддержку в реализации проекта для переселенцев,
предоставленного Международной Организацией по Миграции летом 2015 года. Должен заметить, что я его выиграл благодаря помощи этого замечательного коллектива. Мне была предоставлена
возможность бесплатно работать за компьютером со свободным
доступом к Интернету. Было очень приятно ощущать людей,
стоящих плечом к плечу в то время, когда есть нужда в любой помощи и эту помощь я получал с чувством глубокого уважения к
библиотекарям-профессионалам. На данный момент библиотека
для меня стала вторым домом».
Із великим задоволенням відвідала творчий звіт Центральної бібліотеки за 2014 рік сім’я переселенців із Горлівки. Гречка Зоя Іванівна разом зі своїм сином вперше були на звіті бібліотеки і не чекали,
що книгозбірня проводить таку велику роботу: «Ви дійсно є культурним центром міста». А привітала вона бібліотекарів прекрасним виконанням українських пісень. Її син, ставши студентом Олександрійського політехнічного коледжу, весь вільний час проводив у Центральній бібліотеці ім. О. Пушкіна. Наприкінці минулого року Зоя
Іванівна зі своїм сином переїхали до Франції у пошуках кращої долі.
Бойко Леонід Кузьмович з Донецька давно пише вірші, тому бібліотекарі запросили його до Літературної вітальні «Струни серця»,
що працює при бібліотеці. Тут він знайшов нових друзів та однодумців.
Люди заходять до бібліотеки не тільки для того, щоб взяти почитати книжки, а й за добрим словом, почути голос рідних чи надісла65
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ти електронного листа друзям, переглянути останні новини з рідних
міст. Радіють, коли вдається хоча б он-лайн побачити рідну домівку
на світлинах чи відеокадрах.
Велику увагу проблемам соціальної та культурної адаптації і реабілітації дітей із сімей внутрішньо-переміщених осіб, які опинились
в складних життєвих обставинах, приділяють працівники Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ю. Гагаріна.
З 2014 року в бібліотеці діє Цільова комплексна програма «Надаємо крила». Надійними партнерами у реалізації цієї програми є навчальні, освітні заклади, Міський центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, Служба у справах дітей міської ради, місцеве відділення Товариства Червоного Хреста, громадські організації: «Союз
солдатських матерів і дружин військовослужбовців» та «Славутич»,
засоби масової інформації.
В арсеналі бібліотекарів – візит додому, індивідуальне інформування. Крім того, для цих дітей проводяться різнопланові масові
заходи, благодійні акції під гаслом «Добро і милосердя – кожній
дитині».
У 2016 році до бібліотеки безкоштовно записалися та постійно
відвідують її тимчасові переселенці з Донбасу: 8 дорослих та 30 дітей.
Доброю традицією для бібліотеки стало проведення акцій до Тижня дитячого читання, Міжнародного дня захисту дітей, календарних
свят. В арсеналі бібліотекарів: розважальні програми, уроки доброти
та милосердя, квести, театралізовані шоу, конкурси, вікторини тощо.
Під час цих заходів діти не тільки є глядачами, а й активними учасниками дійств. Допомагають бібліотекарям у проведенні свят: актив бібліотеки, дитячі вокальні і танцювальні колективи («Апельсин»,
«Криниченька», «Коханочка») та студенти училища культури.
Так, наприклад, дітей з батьками, які перебувають у складних
життєвих обставинах і знаходяться під соціальним супроводом,
бібліотекарі порадували зимовими розвагами «Зима прийшла з
дарами, з добрими святами» та «Новий рік – чудове свято, буде
радощів багато»; народознавчим святом «Масляна пишна на вулицю
вийшла»; святковою ігротекою до Дня захисту дітей «Хай сонце сяє
в світі і щасливі будуть діти», бібліо-паті «Це знають дорослі і
діти – Книжкова Країна найкраща у світі»; літературно-ігровою
програмою «Ура! Ура! Веселий час! Прийшли канікули до нас!»,
театралізованим дійством «Чарівна музика звучить, і казка перед
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нами оживає», розважально-ігровими програмами «Знаю, тебе,
добре знаю, щедрий святий Миколаю!» тощо.
Діти з сімей переселенців були активними учасниками козацьких
розваг «Ми сміливі козачата, всі розумні і завзяті»: знайомилися з
героїчною сторінкою України – козаччиною, дізналися про ті далекі
часи, коли слава наших предків, запорозьких козаків, гриміла по
всьому світу. Діти із задоволенням змагалися між собою у конкурсах, естафетах, під час яких демонстрували свою відвагу, спритність,
кмітливість та мужність – якості, що притаманні справжнім козакам.
Влітку минулого року до бібліотеки завітали діти із сімей вимушених переселенців із зони АТО на килим казок «Бібліотека світлий дім – живе дитинство й щастя в нім». Їх радо зустрічали лялькові герої Мальвіна і Буратіно. Вони провели гостей вулицями книжкового містечка, де живуть незвичайні мешканці. Діти та батьки були під враженням від кількості яскравих книг та сучасного дизайну
бібліотеки, малеча була в захваті від мешканців міні-зоопарку та
KINECT-майданчика. Приємною несподіванкою для маленьких гостей стала і Кімната Казок, де вони переглянули улюблений мультфільм «Маша і Ведмідь». Після знайомства з бібліотекою діти взяли
участь у тренінгу, який для них організував Міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Молодий психолог Вадим Нємов в
ігровій формі навчав дітей спілкуванню і досить швидко допоміг дітям адаптуватися в новому колективі. Після тренінгу діти отримали
подарунки та солодощі від організаторів та спонсорів.
Напередодні 1 вересня 2015 року для дітей із сімей переселенців,
Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і дитяча
книгозбірня організували благодійну акцію «Школярик».
Близько п’ятдесяти дітлахів розважалися із жартівливим Незнайком, ніжною Трояндою, завзятим Барвінком, які підготували для
малечі веселі та рухливі ігри, вікторини, загадки, конкурси. Приємним подарунком малюкам була лялькова вистава «Нові пригоди Колобка», завершенням якої стала колективна пісня «Україна – це ти».
Під час заходу всі діти отримали набори канцтоварів від працівників Олександрійського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ).
До світлого Свята Великодня, бібліотекарі ЦМБД разом з
ЦСССДМ вже не один рік організовують фольклорно-етнографічні
дійства: «Свята Пасха йде до хати, будемо Великдень вітати», «Веселково
на Великдень сонце зігріває». Діти мали можливість стати учасниками
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майстер-класів по швидкому та креативному розпису великодніх
яєць. Маленькі учасники заходу розповідали вірші, танцювали, грали в народні ігри, водили хороводи, співали пісень. Закінчуються
такі зустрічі, традиційно, вітанням зі святом та врученням пасочок та
солодощів до Великодня від міського голови та спонсорів.
Бібліотекарі докладають максимум зусиль, щоб таким дітям у
стінах бібліотеки було весело, затишно і цікаво, адже вони розуміють, що для цих категорій читачів книга є віконечком у світ,
порадником і вірним другом, який ніколи не зрадить.
Бібліотеку-філію №8 для юнацтва відвідують 14 переселенців із
зони антитерористичної операції. Зазвичай вони переглядають новини, спілкуються в соціальних мережах, гортають періодику, беруть книги у відділі абонементу.
Читачка Кравченко Галина майже щодня буває у бібліотеці. Нещодавно вона стала учасницею «granny»-вечора «Тепло книжок зігріє душу». Гості співали пісні, декламували вірші та «лікувались»
танцювально-руховою терапією. Не забули і про книги: кожен мав
нагоду поділитися враженнями про прочитані книги, які залишили
помітний слід у їхньому житті. Бібліотека-філія №10, яка знаходиться на мікрорайоні Перемога, майже щодня гостинно зустрічає нових
користувачів: 3 дітей та 5 дорослих – біженців зі Сходу України.
Бібліотеку-філію №5 відвідують 2 дорослих – переселенці з Луганська та Макіївки. Двоє дітей та двоє дорослих є постійними читачами в бібліотеці-філії №9.
Один маленький читач є і в бібліотеці-філії №3 для дітей. Цей
хлопчик (Бєлкін Іван з Луганщини) вперше відвідав бібліотеку
30 вересня разом з групою вихованців ДНЗ №35 під час екскурсії.
Розповідь бібліотекарів про казковий дім, де живуть різноманітні
книжки, дуже зацікавила хлопчика, і він став приходити до книгозбірні майже щоденно.
Бібліотеку-філію №2 останнім часом відвідують 2 читачі, які
приїхали на проживання до селища Олександрійське (в минулому
Димитрове) з Луганщини. До їхніх послуг безкоштовно – Інтернетресурси, книжковий фонд та щире бажання бібліотекаря підтримати
у тяжкі часи. Один з цих читачів став активним учасником двох масових заходів: до Дня пам’яті жертв голодоморів та до Дня визволення Олександрії.
Досвід показав, що бібліотекарям вдалося допомогти людям, які
змушені були покинути рідні домівки.
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БІБЛІОТЕКА. КНИГА. ЧИТАЧ. БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ
Роль бібліотек у просуванні книги до читача, формування
культури читання
Надія Гладка,
директор Долинської
районної бібліотеки для дорослих
Початок третього тисячоліття відзначається серйозними негативними тенденціями в культурі, серед яких – глобальне падіння
інтересу до читання, особливо серед молоді. Читання як засіб отримання інформації та необхідна передумова інтелектуального розвитку поступово втрачає свою актуальність поряд із телебаченням та
електронними комунікаціями. Серйозними конкурентами читанню
виступають телебачення, комп’ютери, Інтернет, мобільні телефони
тощо.
Бажання читати не виникне саме собою, його треба прищеплювати і розвивати. Просування книги, читання – основний напрямок
в діяльності кожної бібліотеки.
Повернути читача до книги, сформувати інтерес до читання –
ось головні завдання, над якими працюють бібліотеки нашого району. Адже на сьогоднішній день світ поки що не винайшов іншого
шляху виховати культурну людину й особистість як через читання
й мислення. І цей шлях пролягає, звичайно, через бібліотеку.
Кожна бібліотека бачить свої шляхи вирішення проблеми читання. Важливим орієнтиром діяльності бібліотеки є читач нового
покоління, з його запитами, потребами та проблемами. Але запорука успіху – це комплексний підхід, систематичність, креативність, партнерські стосунки з навчальними і позашкільними установами.
Тому так важливо сьогодні не обмежуватися традиційними формами роботи, а шукати нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів, розповсюдження знань, формування культури і духовності
підростаючого покоління. Тільки так бібліотека зможе відстоювати
у суспільстві свій позитивний імідж і завжди буде залишатися втіленням нового і непізнаного.
Серед напрямків роботи бібліотеки значна увага приділяється
ретельному вивченню інформаційних потреб користувачів.
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Залученню нових користувачів та заохоченню їх до читання
сприяють благодійні акції.
Акція «Приведи друга в бібліотеку!» дає можливість читачеві та
його другу вибрати кращі книги.
З метою оновлення бібліотечного фонду районні та сільські бібліотеки протягом тривалого часу проводять доброчинну акцію
«Подаруй бібліотеці книгу», завдяки якій поповнюють свої фонди.
Крім цього, фонд бібліотек щороку поповнюється за рахунок
районного та сільських бюджетів. Так, в цьому році районні бібліотеки придбали нову літературу на 15 тис. грн., Суходільська сільська бібліотека – на 8 тис.
Запланували придбати нові книги для Братолюбівської сільської бібліотеки – 10 тис. грн, Варварівської – 10 тис., Лаврівської –
10 тис., Новогригорівської Першої – 3,5 тис., Новогригорівської
Другої – 10 тис.
Здійснюючи роботу з формування інформаційної культури читачів, у бібліотеках району проводились бібліотечні заняття з учнями, консультації та бесіди для молоді на теми: „Довідково – бібліографічний апарат – інформаційне ядро бібліотеки”, „Словник – інструмент пізнання світу”, „Мандрівка книжковими лабіринтами”,
„Літературні новинки рідного краю” та ін.
Для учнів міських загальноосвітніх шкіл проведено урок бібліотечно – бібліографічної грамотності „Що? Де? Як шукати? (методика бібліографічного пошуку)”; „Основи інформаційної культури”, бібліографічне ревю „Пізнаючи таємниці книжкового світу” та
„Навчіться орієнтуватись у бібліотечному просторі”, бібліо-прес
„Новинки з журнальної сторінки”; день інформації „Людина і довкілля”; бібліографічна екскурсія бібліотекою „Інформаційні лабіринти сучасної бібліотеки”; день бібліографії „Подорож у країну
каталогів”; інформаційна слайд – презентація „Завітайте до бібліотеки: ми розповімо вам про себе”.
Із шкільними бібліотеками складено координаційні плани проведення бібліотечно – бібліографічних занять, згідно з якими розкриваємо інформаційні ресурси бібліотеки. Уже стало традицією для
популяризації краєзнавчого фонду проводити презентації книг, зустрічі з відомими краянами, вечори, краєзнавчі читання.
Напередодні Міжнародного дня рідної мови в районній бібліотеці для дорослих пройшла зустріч користувачів з митцями, які є
членами творчого об’єднання „Сузір’я Долинщини”, та презентація
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збірки поезій „Мир Україні”, приурочена 10-річчю створення мистецького об’єднання, більшість віршів в якій присвячена подіям на
Сході України, самій ненці-Україні та філософському сенсу життя.
Фонд бібліотеки поповнився збірками поезій з автографами, які
подарували автори: „Мир Україні” Валентини Бугрій, „Магія кохання” Тетяни Іващенко, три збірки Володимира Яремчука „На вишневім березі”, „Календарна обрядовість українців” та „Коло дію”.
Бібліотеки нашого району практикують сучасні, динамічні, інтерактивні форми роботи. Так традиційним стало проведення в районні конкурсу читців, в якому беруть участь користувачі бібліотек.
Конкурс проводиться з метою розвитку та популяризації сучасної та класичної української поезії, виховання у молоді патріотичних почуттів на кращих зразках української культурної спадщини,
вдосконалення виконавської майстерності читців.
Голосні читання біля погруддя Т. Шевченка з нагоди перепоховання поета, в яких також беруть участь читачі різних категорій –
від вихованців дитячого садка до депутатів міської ради.
Такі заходи активізують та збагачують знання молоді про життя та творчість Тараса Шевченка, викликають інтерес до поезії, розвивають виразне читання та літературне мовлення.
Активні ігри в бібліотеці стимулюють пізнавальну діяльність
читачів, а наявність ігрової ситуації робить привабливішим процес
читання, пізнання та навчання. Особливою популярністю в нашій
бібліотеці серед молоді користуються літературні турніри, конкурси ерудитів, літературні подорожі, літературні калейдоскопи, рольові ігри, квести, конкурсно-розважальні програми тощо.
Інтелектуальна гра «Відомий і невідомий Т. Шевченко» допомогла учням поглибити знання про життя і творчість поета.
Бібліотекарі провели з юнаками та дівчатами конкурси «Знавець Шевченкової Музи», «Шевченко – художник», вікторини.
Щороку бібліотеки району беруть участь в організації літнього
відпочинку школярів. Так районна бібліотека провела для вихованців оздоровчого табору ЗШ у районному культурно-дозвіллевому
центрі і на базі дитячого оздоровчого табору „Сонячний”, що знаходиться у с. Гурівка, профорієнтаційні виїзні інтерактивні заходи з
використанням Мобільного центру профорієнтації, цікаві розважальні програми: екологічний круїз „Дивосвіт живої природи”, конкурсну програму „Здоров’я – найдорожчий скарб”, слайд-вікторину
„Аптека для душі”.
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Сьогодні широкої популярності серед молоді набувають такі
нові форми масової роботи як флеш-моби, буккросинги, квести.
Районна бібліотека для дорослих взяла участь у районному фестивалі фольклору „FOLK Долинська”, де провела цікавий квест
„Долинські побігеньки”. Бібліотекарі розробили захоплюючу подорож для молоді, наповнену драйвом пригод та оригінальних конкурсів.
Кожен рік у місті проводиться виставка-ярмарок для садівників
і городників «Дачний сезон». Для тих, хто любить читати, але часом і не здогадується, що поруч знаходиться бібліотека, для тих,
хто потребує інформації і кому не по кишені мати в домашній бібліотеці новинки літератури, бібліотека провела вуличну промоакцію «Шукає книга друзів».
Під час ярмарку бібліотечні працівники провели виставку-огляд
книг сільськогосподарської тематики, рекламували бібліотеку і бібліотечні послуги.
Долинська районна бібліотека брала участь у Всеукраїнській
молодіжній акції «Українська молодь читає».
Під час акції бібліомобіль, організований бібліотекарями, курсував містом та зупинявся біля шкіл. Для ознайомлення з новими книгами, що надійшли до фонду бібліотеки, був проведений «книжковий
джем» «Відкриваємо для себе світ», приурочений до Дня Європи.
Старшокласники мали змогу ознайомитись з творами Ю. Несбьо, М.
Уельбека, П. Хьога, П. Коельо та інших письменників.
З метою ознайомлення жителів міста з однією із трагічних сторінок історії України, виховання почуття поваги до тих, хто заради
незалежності України віддав своє життя, а також чому вулиця стала
носити ім’я Героїв Крут, працівники районної бібліотеки для дорослих провели просвітницьку вуличну акцію „Крути: наша слава, наша
історія”.
Під час акції були розповсюджені листівки та інші інформаційні
матеріали, які стосуються історії бою під Крутами.
Актуальною на сьогоднішній день є діяльність за різними проектами та програмами. Розробити такий проект чи програму, звичайно,
дуже складно, але, разом з тим, і дуже важливо. Проте представити
свою розробку, донести її до населення (як малого, так і дорослого) –
справа не менш важлива.
Долинська районна бібліотека для дорослих взяла участь та стала переможцем конкурсу «Все про Європу: читай слухай, дізнавайся
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в пунктах європейської інформації в бібліотеках» за підтримки Європейського Союзу.
В рамках цього проекту до Дня Європи бібліотека спільно з районним будинком культури, сільськими бібліотеками, зразковим
хореографічним ансамблем «Веселка» організували для жителів міста свято «В Європу – з Україною у серці». Учасники свята переглянули інформаційно-ілюстративні стенди про країни Євросоюзу, національні костюми, національні страви. Учасники святкувань взяли
участь у боді-арті, флешмобі, майстер-класах.
На святі також були присутні представники румунських будівельників.
Все розмаїття форм роботи з користувачами сприяє вихованню
культури читання та наближенню книги до читача.

«Кіровоградщина читає Хемінгуея»
Вікторія Громова,
завідуюча відділом обслуговування
Знам’янської міської ЦБС
З 1 грудня минулого року стартував проект «Кіровоградщина
читає Хемінгуея». Роман Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє!», вибраний проектом, - це не просто класика американської літератури, він є
частиною американського історичного уявлення. Цей роман вивчається за освітньою програмою середніх та вищих навчальних закладів України. Тож, згідно з програмою бібліотеки Знам’янської міської ЦБС, запропонували учням та педагогам освітніх закладів взяти
участь в заходах: голосні читання твору; перегляд фільмів «Прощавай, зброє!» англійською та російською мовами; обмін враженнями
про побачене та прочитане; конкурс буктрейлерів за романом
«Прощавай, зброє!»; конкурс есеїв за мотивами прочитаного.
Представили своє бачення і власне трактування роману «Прощавай зброє!» в буктрейлерах користувачі майже всіх бібліотек системи. А саме: Катерина Куликова з центральної бібліотеки; Єлизавета
Бабіна з юнацької бібліотеки; Валентина Ноздра з бібліотеки – філії
№3; Юлія Васильєва з бібліотеки – філії №2.
З метою привернення уваги молоді до важливості читання та популяризації творчості одного з кращих авторів американської літе73
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ратури Ернеста Хемінгуея працівники міської бібліотеки-філії №1
провели голосні читання роману Хемінгуея «Прощавай, зброє!» для
учнів ЗОШ №1, 9,11 класів, а також організували прослуховування
аудіокниги та перегляд фільму за цим романом для учнів ПТУ №12,
30,31 групи (2 – й курс навчання).
Після перегляду фільмів діти поділилися своїми враженнями:
якщо людина в цьому житті приречена на поразку, на смерть, то
єдине, що їй залишається – зберегти свою людську гідність, бути
мужнім, не піддаватися обставинам, якими б вони страшними не були, дотримуватись, як і в спорті, правил «чесної гри». А дехто висловив свою думку так: «Я вважаю Хемінгуея не провідником песимізму, а людиною, яка досконало відображає реальність, дуже вдало
передаючи атмосферу, настрої, переживання. А в реальному житті
ніколи не слід втрачати надії і віри. Може, треба бачити в його творах за трагічними постатями та подіями натяк на майбутнє, на вічність, на щастя?».
Користувачі бібліотеки-філії №2, яким до вподоби творчість
американського письменника Ернеста Хемінгуея, виявили бажання
створити буктрейлер та написати есе «Справжній воїн». Вражає звернення до однолітків 18-річної Дар’ї Волкової, авторки есе «Справжній воїн», який закликає виховувати у собі воїна, але зі щитом правди і віри, з бронею праведності, мечем святості і сили, шоломом
захисту власних поглядів і знань, підперезуватися істиною і правдою
та завжди крокувати з впевненістю, стійкістю і наполегливістю, а
також розвиватися духовно, читаючи і аналізуючи подібні твори.
Сучасні тенденції популяризації бібліотечних фондів у
бібліотеках області
Станом на 1.01.2016р.
Любов Дубина,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.Чижевського
В Маніфесті УБА «Бібліотеки в умовах кризи» зазначено, що бібліотека – це безкоштовний центр інформації на різних носіях, центр
освіти, науки, розвитку, самореалізації, культури і дозвілля. Це – ко74

мфортний безкоштовний простір для спільної роботи і творчості.
Вона популяризує культурно-історичну спадщину країни, регіону і
місцевої громади як основу національно-патріотичного розвитку
особистості.
Інформаційний ресурс бібліотек області становить 7 млн. 371
тис. 80 примірників документів на традиційних та електронних носіях. У порівнянні з минулим роком загальний обсяг фонду скоротився майже на 180 тис. примірників, в т.ч. у бібліотеках сільської місцевості – на 98 тис. 140 примірників. Це пов’язано з тим, що бібліотеки області вивільнили із фондів зношені (73%) та застарілі за змістом (15%) документи. Всього вилучено із бібліотек 281тис. 380
прим. документів , в т.ч. у сільських бібліотеках – 151 тис. 900 прим.
(54% від загального обсягу).
За звітний період фонди бібліотек поповнились на 101 тис. 440
прим. документів (2014 р. – 85,53 тис. прим.). Основними джерелами
поповнення залишаються подарунки від користувачів, організацій,
депутатів, які становлять 19% від загального надходження, обміннорезервні фонди обласних бібліотек – 15%, придбання у книгарнях –
14%.
Протягом року збільшилась кількість нових надходжень до бібліотек області за рахунок програми Держкомтелерадіо «Українська
книга», яка відновила свою діяльність у 2015 році, та наказу Міністерства культури України №853 від 13.08.2012 року «Щодо здійснення придбання країномовних книг та поповнення фондів публічних бібліотек». За звітний період за даною програмою отримано
16 тис. 188 прим. документів.
До обмінно-резервного фонду ОУНБ ім. Д.І. Чижевського у
2015 році надійшло 23 тис.687 прим., розподілено бібліотекам області 10 тис. 975 прим. документів.
До складу бібліотечних фондів входять періодичні видання. У
2015 році 1 бібліотека регіону отримувала в середньому 8 назв, в
т.ч.1 сільська бібліотека – 6 назв.
Бібліотеками області здійснена передплата періодичних видань
на 2016 рік. Термін передплати різний: помісячно, щоквартально, на
півріччя та на рік. В середньому 1 бібліотека регіону буде отримувати 7 назв, в т.ч. сільська бібліотека – 6 назв.
Залишились без передплати 32 бібліотеки: у Маловисківському
районі – 9, Новомиргородському –7, Новоархангельському та Устинівському – по 5, Новоукраїнському та Світловодському – по 3.
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Враховуючи всі джерела комплектування бібліотечних фондів
протягом року 1 бібліотека області в середньому отримала 176
прим., регіону – 121 книгу, в т. ч. сільська – 80 прим. Бібліотечні фонди оновились на 1,4%.
Якість формування бібліотечних фондів, їх актуальність та використання характеризують середні показники обертаності, читаності
та книгозабезпеченості. Дані показники залишились на рівні минулого року: обертаність фонду – 1,1, книгозабезпеченість одного користувача – 17, читаність – 19. Незважаючи на більш активне вилучення непрофільних, дублетних та зношених видань у сільських бібліотеках, дані показники не змінились: обертаність становить – 0,9,
книгозабезпеченість – 22, читаність – 19.
Показник видачі документів аналізує використання документів
за видами видань. Загальний показник видачі документів по області
становить 8 млн. 248 тис.812 примірників. Найбільш запитувані користувачами книги та періодичні видання, але саме на ці видання
зменшився запит на 73 тис. примірників у порівнянні з минулим роком.
ЮНЕСКО стверджує, що «публічна бібліотека – це серце інформаційного суспільства», коли навіть невелика книгозбірня, яка має
вихід у всесвітню мережу Інтернет, є повноцінною складовою глобалізованого суспільства.
Інноваційному розвитку бібліотек сприяють інформаційні технології, із впровадженням яких публічні бібліотеки здійснюють
стратегії переходу від традиційної книгозбірні до динамічного центру інформації. Використання сучасних технологій змінює ресурсний потенціал бібліотек. Помітно збагатилась видова структура
фондів за рахунок нетрадиційних носіїв інформації: електронних,
мікроносіїв, кіно-фотодокументів, неопублікованих матеріалів.
Практика обслуговування користувачів показує, що аудіовізуальні
та електронні видання стали більш популярними серед користувачів, їх видача збільшилась майже на 1,5 тис. прим.
Використання бібліотечного фонду значно покращує його популяризація. Бібліотечне обслуговування в умовах відкритого інформаційного простору передбачає організацію раціонального обміну інформацією, створення умов для ефективного інформаційного спілкування і ознайомлення користувачів з цінностями світової
культури.
Слід відзначити, що бібліотеки області використовують на
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практиці як традиційні, так і інноваційні форми популяризації бібліотечного фонду.
Cеред заходів, які проходять у бібліотеках області, слід відзначити презентації книг, зустрічі з видатними громадськими, політичними діячами, письменниками та митцями, літературно-музичні
вечори, «круглі столи», виставки літератури, виставки художніх
творів, виставки-інсталяції, диспути, вікторини, конкурси, лекторії
різноманітної тематики, клуби за інтересами.
Виставки документів завжди були найбільш поширеною
формою популяризації літератури. Книжкова виставка є засобом
розкриття інформаційних ресурсів книгозбірні, її візитною
карткою, відображає стиль бібліотеки і творчі можливості
персоналу.
Організація книжкових виставок є частиною комплексних
заходів, що відбуваються в бібліотеках.
Цікавий досвід роботи бібліотек Кіровоградської міської ЦБС: у
бібліотеці-філії №18 проведено день нової книги «Літературний
фреш – читання зі смаком», який розпочався з огляду виставок
«Сучасна українська література» та «Письменники-кіровоградці
презентують», перегляду рекомендаційних списків «Читайте українською!» і «Література для сімейного читання».
Книжковий карнавал «Вибух наднової літератури» відкрився
демонстрацією буктрейлерів відомих українських сучасних книг,
знайомством з новими українськими авторами шляхом «смакування» – колективного прослуховування уривків з творів. Для користувачів організована виставка-реклама «Сам прочитав і Вам раджу!», книговидача якої цього дня становила 67 книг.
З нагоди Всесвітнього дня здоров’я в бібліотеці-філії №2 будували піраміду знань «Більше знаєш – менше ризикуєш», в основі
якої – книжково-ілюстративна виставка «Я – моє життя – моє здоров’я!». Щаблі піраміди: бесіда-застереження «Знати, щоб жити»,
перегляд відеороликів «Екологія впливає на здоров’я кожного»,
«Шкідливі звички: міраж і дійсність», верхівкою піраміди став
огляд-рекомендація книг «Візьми ці книги – відкриєш секрети».
Для шанувальників книги бібліотекарі Кіровоградської центральної міської бібліотеки оформили книжкову виставку «Бібліотеці з любов’ю», на якій представлені видання з пам’ятними написами
щирих побажань відомих авторів. Колекція книг з автографами формувалась з 1971 року та налічує 70 видань.
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Бібліотеки Ульяновського району долучились до проведення
Всеукраїнської акції «Українська молодь читає». В рамках акції
проводились заходи, спрямовані на популяризацію читання, місця
книги та бібліотеки в сучасному суспільстві. Для молоді організовані заходи: виставка книг одного жанру «Фентезі – forever», голосні читання «Озвучена книга» під гаслом «Я вибрала долю сама…»,
присвячені Ліні Костенко, читацький форум «Молодь ХХІ століття:
час читати», виставка-пропозиція «Бібліодрайв для молодих, модних, активних», книжкова виставка «Українська книга – оберіг нації, її гордість і краса», проведено квест-орієнтування «З книгою по вулицях міста». Завершальною частиною заходу стала рекламна
акція «Книжкове конфетті»: на столах розсипані цукерки, шоколадки, до яких прикріплені фантики з рекламою книг і журналів для
молоді, відгуками про прочитані книги, слоганами із запрошенням
до читання і адресою бібліотеки. За період проведення заходів до
бібліотеки залучено 125 нових користувачів.
Олександрійська ЦРБ ім. Д.І.Чижевського в рамках акції провела відеознайомство «С.Жадан: молоде обличчя української літератури», Новопразька центральна бібліотека-філія – міні-маркет сучасної української літератури «Читай книги, що стали подією».
Голованівська районна бібліотека для дорослих ім.
С.В.Шеврякова щорічно розробляє та реалізовує Програму літніх
читань, яка розрахована на роботу з різними віковими категоріями.
Літні читання сприяють створенню комфортного бібліотечного середовища, популяризації нових книг, проведенню цікавих заходів,
творчих конкурсів.
Щодня, з 1 по 14 серпня, бібліотека організовує у центральному
парку відпочинку літній читальний зал «Територія вільного читання». Для відвідувачів парку проводили конкурси, презентації, запрошували в бібліотечне кафе до «Пари рядків за чашкою чаю…»,
пропонували спробувати інформ-коктейль з новими книгами, розважитись з «Книжковим конфетті».
Учасники програми ділилися враженнями з перехожими про
прочитані книги, просто читали книги, розважались на дитячому
спортивному майданчику.
Міські бібліотеки Знам’янки запровадили в життя творчий проект «Мистецькі вихідні» з метою організації цікавого дозвілля громади та підвищення інтересу до книги. Кожної суботи літа в центрі
міста з 15 до 17 години проходили цікаві масові заходи. Анонси за78

ходів публікувалися в ЗМІ, на сайтах міськвиконкому, бібліотеки, в
соцмережах. Мистецькі вихідні включали в себе: «Бібліомікс», «Бібліотечне асорті», «Літо+Книга», «Бібліотечна мозаїка», «Бібліотурне», «Бібліотечний коктейль», різноманітні майстер-класи, ігротеки, флеш-моби. Поки діти розважалися й займалися творчістю –
дорослі отримували позитивні емоції від перегляду журналів та новинок літератури.
Один із самих цікавих заходів «Мистецьких вихідних» – це
«Бібліотечні бабусі». Хто краще розповість казку, як не бабуся?
Тому щонеділі «Казку від бабусі» читали волонтери – слухачі вищої народної школи, які навчалися в бібліотеці азам комп’ютерної
грамотності.
Для заохочення до читання бібліотеки Олександрійської міської
ЦБС активно використовують букслем. Він нагадує «голосні читання». Букслем – це читання в різних місцях серед громади міста.
Це – одна з найпопулярніших форм роботи бібліотеки, що допомагає в організації змістовного дозвілля, відродженні традицій сімейного читання.
Під час проведення масових заходів бібліотека використовує
аудіовізуальні матеріали, організовуючи прослуховування літературного твору у виконанні кращих професійних читців. Олександрійська міська ЦБС організувала букслем до річниці Т.Г. Шевченка. У читанні віршів взяли участь бібліотекарі, учні шкіл, учасники Вищої народної школи, місцеві поети та громадяни міста, які
проходили повз бібліотеку. Під час покладання квітів біля
пам’ятника Кобзарю також організували голосні читання.
В ході проведення заходу у форматі відео-досьє «Тарас Шевченко - син українського народу» до читання поезії залучили інспекторів Олександрійського міськрайонного відділу кримінальновиконавчої інспекції разом із засудженими.
Бібліотекарі активно використовують місцеві ЗМІ для
популяризації фондів своїх книгозбірень: «Трудова слава» (Петрівський район), «Колос» (Новоархангельський), «Долинські новини»
(Долинський), «Вільне слово» (Олександрія), «Сільський вісник»
(Олександрійський район). Громадянам пропонують огляди нових
надходжень, тематичні огляди літератури, анонси майбутніх
заходів.
Олександрійська центральна районна бібліотека ім. Д.І. Чижевського щоквартально випускає власну газету «Бібліовісник
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Олександрійщини», де окрім новин в бібліотечній справі, є рубрика
«Що почитати. Рецензії. Новинки»
Користувачеві, який відчув привабливість доступу до ресурсів
Інтернет, замало звичних пропозицій щодо використання
інформаційних і культурних ресурсів, які книгозбірні надають у
традиційно організованому бібліотечному просторі. З метою
розширення доступу до документів, бібліотекарі почали
переводити їх в електронну форму. Створення віртуального
бібліотечного простору – це прояв поваги до користувачів та їх
вибору, оскільки передбачає забезпечення максимального
комфорту для відвідувачів при радикальному розширенні форм
обслуговування. Якісно нова організація відкритого доступу до
бібліотечних фондів спонукає до роботи з різними видами
інформації.
Робота над створенням фонду електронних ресурсів – один із
пріоритетних напрямків роботи обласних бібліотек. ОУНБ
ім. Д.І. Чижевського та обласна бібліотека для юнацтва пропонують на веб-сайтах оцифровані повнотекстові документи (всього
533 документи).
Всі три обласні бібліотеки: ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, для
юнацтва, для дітей ім. Т.Г. Шевченка виставляють на веб-сайтах
буктрейлери, списки нових надходжень та списки періодичних видань, що
передплачують
бібліотеки. Зокрема,
ОУНБ
ім.Д.І.Чижевського представляє зведений список періодичних видань по бібліотеках міста Кіровограда: публічних бібліотеках міністерства культури (23 заклади), вузівських (3 заклади), обласної наукової медичної бібліотеки, що допомагає визначити наявність та
місцезнаходження конкретного періодичного видання в межах міста. Крім цього, кожен бажаючий може оформити розсилку нових
надходжень документів з певної тематики, або відмовитись від неї.
Періодичність розсилки - один раз в місяць.
Обласні бібліотеки пропонують громадянам зручний та швидкий пошук необхідних документів через електронні каталоги, які
розміщені на сайтах бібліотек. Здійснювати пошук документів можна за автором, назвою, ключовими словами, роком видання. Електронний каталог надає доступ до документів бібліотек, які відображені у відповідних базах даних.
Сьогодні на українському ринку бібліотечних та інформаційних
послуг набирають популярності віртуальні книжкові виставки. Під
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цим поняттям різні фахівці розуміють і презентацію книг в
електронному форматі Power Point, і електронну виставку
повністю оцифрованих видань, і повні цифрові авторські колекції
творів. Але найчастіше використовується термін «віртуальна
книжкова виставка», коли говорять про виставку, розміщену на
сайті бібліотеки.
Завдяки віртуальним виставкам користувач може знайомитися
з представленими документами у зручний для себе час та
висловлювати свою думку про них, а бібліотекарі надають читачам
додаткові інформаційні джерела, наявні в мережі, або пропонують
скористатися іншими сервісними послугами бібліотеки.
Всі три обласні бібліотеки пропонують віртуальні виставки. На
сайті ОУНБ ім. Д.І. Чижевського представлені також медіапроекти,
тобто виставки робіт фотографів, художників, митців, які раніше
виставлялись у стінах закладу.
Цікаві віртуальні виставки представлені на веб-сайтах бібліотек області: «10 книг, які читають за одну ніч», «Кращі книги, які
належать до елітного читання» (Голованівська районна бібліотека
для дорослих ім.С.В.Шеврякова), літературні новинки «Сучасна
українська жіноча проза», «Чоловічий світ літератури»
(Знам’янська міська ЦБС), «Книги-ювіляри 2016 року» (Новоархангельська районна бібліотека), «Український історичний роман» (Бобринецька районна бібліотека для дорослих), «Сучасна
дитяча книга» (Світловодська міська ЦБС). Петрівська центральна районна бібліотека в рубриці «Читай українське» презентувала нові книги, отримані від вітчизняного видавництва «Зелений
пес». Це книги різних жанрів – кримінальний детектив, любовний
роман, фентезі та ін.
Крім віртуальних виставок на веб-сайтах бібліотек відображені
нові надходження літератури (Бобринецький, Голованівський, Добровеличківський, Новоархангельський, Олександрійський, райони,
міста Знам’янка та Олександрія), буктрейлери на книги, виготовлені
самими бібліотекарями (Бобринецький, Голованівський, Онуфріївський, Устинівський райони та міста Знам’янка,Олександрія.
Олександрійська міська ЦБС відокремила рубрику «Корисні
посилання на он-лайн періодику, художню літературу», Світловодська міська ЦБС – «Газети та Інтернет-видання України», де
можна скористатися безкоштовним доступом до запропонованих
документів.
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Олександрійська центральна районна бібліотека ім. Д.І. Чижевського пропонує новинки медіа колекції – це зібрання документів
на різних електронних носіях: аудіо-, відеокасетах, CD- DVD – дисках та ін.
Новомиргородська центральна районна бібліотека пропонує
користувачам «Книжкову галактику» – поруч з цікавими фактами з
біографії автора подається бібліографія про нього та його творчість.
Слід відзначити, що на всіх веб-сайтах бібліотек відображена
краєзнавча сторінка про видатних і талановитих людей краю: «Літературний Кіровоград» (Кіровоградська міська ЦБС), «Видатні
люди та таланти Вільшанщини» (Вільшанська РБ), «Творчість наших земляків» (Маловисківська районна бібліотека ім. Лесі Українки), «Видатні люди краю» (Світловодська районна бібліотека).
Долинська районна бібліотека для дорослих на веб-сторінці
створила рубрику «Бібліотека вдячна за подаровані книги». Тут
можна знайти коротку інформацію про особу, що подарувала книги
та безпосередньо про самі книги.
Варто відзначити надзвичайну роль популярних соціальних
мереж, які є важливим місцем для реклами діяльності бібліотек.
Працівники бібліотек активізували висвітлення заходів книгозбірні
в соціальних мережах, зокрема в Facеbook, ВКонтакті, Однокласниках, Твіттері тощо.
Слід відзначити, що в соціальних мережах активно
виставляються як анонси, так і інформація з фото про заходи в
бібліотеці. Крім цього, бібліотекарі пропонують власні буктрейлери
до творів різного жанру, або прочитати конкретну книгу. Наприклад,
працівники Знам’янської міської ЦБС радять в Facеbook прочитати
твори Мастерова В. «Смарагд» та «Суча дочка».
Бібліотеки області постійно намагаються йти в ногу з часом,
змінюватися в сучасному інформаційному середовищі, шукати нові
форми роботи, стежити за інноваціями, щоб в повній мірі задовольняти потреби користувачів, надавати їм вільний та оперативний
доступ до інформації.
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Проблеми читання у суспільстві
та засоби їх вирішення публічними бібліотеками
Марина Колісніченко,
директор Знам’янської міської ЦБС
Створена людством книга і феномен читання належить до фундаментальних досягнень людського розуму. Особливе значення
книги та її носія – «людини, яка читає», в розвитку цивілізації –
безумовна. Цивілізація напряму пов'язана з розповсюдженням писемності, книжності, читанням. Поняття «читання» залишається
неоднозначним, багатоаспектним. Існують різні тлумачення цього
феномену. Одні визначають читання як специфічну форму мовного
спілкування, як взаємодію, інші – як процес книгоспоживання або
цілісне суспільне явище, треті – як комунікативно-пізнавальну діяльність, засіб формування суспільної свідомості. Американський
дослідник – психолог М.Коул вважає, що читання - це типова цілісна людська діяльність.
Читання, як явище і як процес, безумовно, є складним феноменом, що потребує осмислення. Можна виділити декілька його основних засад:
1. Читання – це загальносвітове явище Читач не тільки засвоює
оточуючий світ, але й створює свій. Творче читання породжує нову
реальність, як видиму лише самому читачеві, так і доступну усім (це
може бути створення ілюстрацій до книг, екранізацію художнього
твору, постановку п'єс).
2. Читання як феномен – це складна система, основними компонентами якої є текст, читач і соціум.
3. Читання поки що є єдиною інтелектуальною технологією засвоєння накопиченого людством знання в самому широкому значенні цього поняття.
4. Без читання неможливі розвиток особистості, її освіта, професійне становлення. Недарма Платон назвав книгу «німим вчителем».
5. Читання є засобом успішної соціалізації особистості. Саме в
цьому полягає цінність читання для суспільства та держави: завдяки
читанню засвоюються базові цінності, формується особистість.
Читання має бути стратегією усього життя кожної людини. У
будь-якій життєвій ситуації людина може знайти допомогу в читанні, книзі, бібліотеці.
Останнім часом спостерігається тенденція зниження інтересу на83
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селення до читання, скорочення часу, що йому приділяється, за рахунок збільшення споживання інформації в інших формах.
Чисельні соціологічні дослідження в Україні фіксують переміщення читання у структурі на 4-6 місце. Це підтверджують проведені в Україні соціологічні опитування, здійснені Інститутом соціології
НАН України. За їхніми даними, у структурі дозвілля людей на перше місце виходить звернення до мас-медіа (телебачення, радіо,
преса). Значно знизився соціальний статус книги.
Українців, котрі читають, всього 27%. Недалеко пішла Росія, де
лише 30% населення - книголюби. Зате у Франції читають 61% громадян, у Німеччині - 66%, а у Великобританії – 75 %. Серед жанрів,
які полюбляють українці: детективи (12%), любовні романи (9%) та
класика (6%). Крім того, чимало наших співвітчизників надають перевагу прикладним виданням – самовчителям, книгам з різних видів
хобі, тощо.
Щодо придбання книг, то найчастіше купують художньорозважальні книжки для дошкільнят, детективи, любовні романи та
класику.
Найактивнішими читачами є молоді люди віком від 20 до 29 років (24%) та люди від 50 до 60 років (23%). Люди з вищою освітою
читають більше.
Також соціологи встановили, що найбільше людей, які не читають, проживає в селі (частка не читачів 36%). На думку дослідників,
це можна пояснити тим, що в селі книжки придбати складніше, ніж
у місті, адже в селах книжкові магазини практично відсутні та не так
розповсюджений Інтернет. Найбільше читачів (близько 25%) зафіксовано у великих містах. Ті люди, які читають і купують книжки,
значно частіше за інших читають газети, журнали, слухають музику,
ходять у кафе, кінотеатри та на виставки, багато часу також проводять в Інтернеті, де шукають потрібну їм інформацію або читають
новини.
Однією з основних тенденцій читання сьогодні стало домінування «ділового» читання над читанням «для душі».
Отже, можна зробити висновки, що люди не прагнуть охопити
тему цілком, розглянути її під різними кутами зору, прочитати щось
додатково. Читання стає іншим, а саме: більш індивідуальним, прагматичним, інформаційним.
У сфері дозвілля читання, яке раніше займало перше місце серед
улюблених занять, значно поступається таким видам діяльності, як
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перегляд телевізійних передач, Інтернет, прослуховування музики.
Знизилася й культура читання як дітей, так і дорослих.
Американські вчені з'ясували, що читання книг зберігає пам'ять і
захищає від недоумства в літньому віці. Як з’ясувалося, у людей які
багато читали у дитинстві, у зрілому чи похилому віці зниження розумової активності було на 15% менше ніж у тих, хто не схильний
був приділяти час подібним заняттям.
Складна ситуація з розвитком читання пов'язана насамперед з
такими чинниками: невизначеністю на законодавчому рівні напрямів інформаційної політики у сфері підтримки та розвитку читання;
низьким рівнем усвідомлення громадянами важливості процесу читання; недостатньою законодавчою підтримкою діяльності бібліотек, як методичних, консультаційних, інформаційних центрів.
Відповідно завданням бібліотек на сьогодні є:
– позиціонування бібліотеки як одного з найбільш просунутих
соціальних інститутів підтримки та розвитку читання;
 затвердження на владному рівні міських (районних) програм
підтримки та розвитку читання;
– організація роботи щодо залучення населення різних вікових
груп до систематичного читання спільно з місцевою владою, зацікавленими організаціями і педагогічними колективами;
– формування в суспільстві довіри до бібліотеки як місця, де можна знайти розуміння та отримати потрібну інформаційну допомогу;
– доведення читацької активності громадян до рівня, який сприятиме їх успішній адаптації у суспільстві.
Рівень сучасного читання обговорюють усі: книговидавці, бібліотекарі, вчителі, батьки, психологи. Останнім часом навіть чиновники усіх гілок влади долучилися до цієї дискусії, і тому на рівні держави в цьому напрямку вже схвалено Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», де визначені основні етапи розвитку бібліотечної справи України.
Для організації читання бібліотеки повинні використовувати
кращі традиційні й новітні шляхи та засоби організації обслуговування читачів, поєднуючи при цьому естетичні та змістовні аспекти.
Так, наприклад, в Євросоюзі книжкові огляди та інтерв'ю з письменниками відбуваються на центральних телеканалах у праймтайм. Там дуже поширене явище - поїздки письменників з лекціями
по школах і ліцеях, і це фінансується державою.
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Чимало експертів вважає, що в українців є потреба повернутись до книги, і що незабаром читання увійде в «щоденний раціон»
життя пересічного українця. І цьому посприяє, серед іншого, популяризація книги і модернізація бібліотек. Українці, які не в змозі
купити книгу, відвідують бібліотеки. Принаймні, коли мова іде про
невеликі населені пункти, де бібліотеки перетворились на центри,
де можна і книжку чи газету почитати, і з допомогою Інтернет
отримати потрібну інформацію. Так, за даними Української бібліотечної асоціації, для багатьох населених пунктів бібліотека – це комунікаційний центр, а не лише «будинок-читальня», як за радянських часів.
На бібліотеки покладаються завдання популяризації книги і читання, пошуку інноваційних форм і методів роботи з користувачами.
Бажання читати не постане саме собою, його треба прищеплювати і розвивати, аби поняття «читати» стало синонімом таких понять, як «мислити», «жити». Тут потрібен комплексний підхід, систематичність, креативність.
Діяльність бібліотеки з популяризації читання має включати такі напрями:
1. Вивчення читацьких інтересів, уподобань
2. Індивідуальна робота
3. Інформаційно-бібліографічна діяльність
4. Формування, поповнення фонду
5. Наочна популяризація читання
6. Масові заходи
7. Популяризація читання у ЗМІ
8. Створення позитивного іміджу бібліотеки.
З усього вище зазначеного можна сказати, що для залучення
людини до книги, бібліотекарям необхідно виховувати інтерес до
читання. У бібліотеках поряд із традиційними формами роботи активно використовувати новітні інформаційні технології, проводити
різноманітні цікаві заходи, спрямовані на залучення місцевих громадян до читання.
Ніхто не може сказати точно, скільки читати потрібно людині,
чи існують які-небудь норми і чому хтось дуже боїться «перечитати
зайвого», а хтось і дня не може прожити без книги чи газети. Безумовно, змусити дорослу людину читати - неможливо та це й не по86

трібно. Залучення до читання є дуже складним завданням, вирішувати яке не слід вольовим шляхом: примусити читати – неможливо,
а «заразити» читанням можна. Тим більше, що без книги та читання
не може бути цілком інтелектуальної, розвинутої, успішної людини, а отже і успішного суспільства в цілому.
Участь у проекті
«Кіровоградщина читає Хемінгуея»
Наталія Підгірна,
методист Світловодської
міської ЦБС
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І.Чижевського
вперше в Кіровоградській області оголосила Програму читання
«Кіровоградщина читає Хемінгуея», обравши для читання та обговорення роман Ернеста Хемінгуея «Прощавай, зброє!».
Програма «Кіровоградщина читає Хемінгуея» проводиться в
рамках проекту «Вікно в Америку» за підтримки Посольства США
в Україні.
Мета проведення Програми «Велике читання» полягає у наголошенні важливості читання, обговоренні питань, що піднімаються
в книзі, реклами книги як метод поєднання читання і дозвілля.
Роман Ернеста Хемінгуея «Прощавай, зброє!» - це не просто
класика американської літератури, він є частиною американського
історичного уявлення. Завдяки реалізації Програми, надана можливість школярам і студентам познайомитися з його повним змістом,
а також прочитати чи прослухати мовою оригіналу.
Згідно з Програмою бібліотеки системи пропонували учням та
педагогам освітніх закладів взяти участь в заходах:
- голосні читання твору;
- перегляд фільму «Прощавай, зброє!» англійською та російською мовами;
- обговорення вражень, які справив на них роман Ернеста Хемінгуея «Прощавай, зброє!»; а також взяти участь у конкурсах:
- перекладів;
- буктрейлерів за романом «Прощавай, зброє!»;
- есеїв за мотивами прочитаного.
Працюючи за програмою, бібліотекарі центральної міської біб87

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

ліотечної системи з початку року провели чимало цікавих зустрічей, бесід за романом «Прощавай, зброє!».
Однією з таких зустрічей стали літературні читання «Немає на
світі справи важче, ніж писати», проведені в центральній міській бібліотеці. Учасниками літературних читань стали учні старших класів ЗОШ №7 та студенти Світловодського політехнічного коледжу.
Юнаки та дівчата не тільки дізналися про цікаві факти біографії
неординарної людини. Вони мали змогу переглянути буктрейлер,
створений працівниками бібліотеки за романом «Прощавай,
зброє!», який став для молоді поштовхом до читання твору.
Бібліотекарі не просто знайомили учасників з Хемінгуеєм, вони
запросили до участі в обговоренні теми війни, теми кохання на війні, які є провідними в романі «Прощавай, зброє!». Молодь вирішувала для себе, що ж таке війна, чи можливе кохання під час війни, і
що кожен має зробити задля миру в нашій країні. Особливі почуття
викликали зачитані вголос окремі сторінки роману.
В рамках програми «Україна читає Хемінгуея» працівниками
Інтернет – центру Центральної міської бібліотеки створений
буктрейлер на книгу «Прощавай, зброє».
В бібліотеці – філії №2 для широкого кола читачів проводились
голосні читання твору, перегляд екранізації роману Е. Хемінгуея,
обговорення вражень, яке справив роман. Користувачка бібліотеки
Олеся Кудлик прочитала роман Ернеста Хемінгуея «Прощавай,
зброє!» в оригіналі та поділися своїми враження від прочитаного на
мові автора і українською мовою запропонувала читачам через відео
звернення – долучитися до читання та обговорення цього роману.
«Знаменитий, великий, геніальний Ернест Хемінгуей» - під такою назвою пройшов урок – біографія у бібліотеці – філії №3, на
якому викладач англійської мови Алєйченко Т.В. розповіла цікаві
факти з біографії письменника. Учні 10 класу ЗОШ№5, переглянувши відео-матеріали, розпочали вивчення життя та творчості американського письменника.
Бібліотека філія №7 теж приєдналася до Програми читання «Кіровоградщина читає Хемінгуея». До бібліотеки завітали старшокласники на захід «Життям не переможена людина», під час якого
дізналися цікаві факти з біографії Ернеста Міллера Хемінгуея, переглянули фільм за романом «Прощавай, зброє!», прослухали прочитані уривки твору, обмінялися враженнями про прочитане.
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Кульмінацією заходу став марафон голосних читань: кожний
користувач, що завітав до бібліотеки, зачитував уривок з твору і
передавав іншому. Так до читання роману долучилися майже всі
користувачі, які відвідали бібліотеку протягом дня.
У бібліотеці – філії №8 взяли участь у голосних читаннях юні
користувачі бібліотеки – учні ЗОШ №1, а також їх батьки, дідусі й
бабусі. Зокрема, вчитель за фахом, а зараз пенсіонерка Неводнича
Єлизавета Арсентіївна записала виразно прочитаний уривок на
відео, а учні, зацікавившись твором, мали можливість переглянути
та обговорити одноіменний фільм.
За активну участь в літературних читаннях і обговоренні актуальної на сьогодні книги Ернеста Хемінгуея учні та студенти – користувачі бібліотек централізованої бібліотечної системи міста Світловодська – отримали в дарунок роман «Прощавай, зброє!» англійською та російською мовами.
Призначення сучасної бібліотеки - багатовимірність та
соціальна комунікація
Оксана Ткаченко,
заступник директора
з основної діяльності
ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
„Культури не буває по святах! Культура –
це системна, щоденна праця, яка є саме у
бібліотеках, бо бібліотеки сьогодні ще вміють
збирати людей”
(Дмитро Капранов. НПБУ. Школа методиста – 2015)

«Бібліотеки – останній форпост культури, остання краївка! Культура – це спосіб виживання людей, це можливість комунікації і
розуміння. Там, де є можливість розуміння, – там немає війни. Бібліотеки це роблять щоденним доступом до культури і знань. Бібліотеки мають бути відкритими і рятувати від громадянської війни!»
Ці досить правдиві і актуальні слова також належать книговидавцю, письменнику, промоутеру Дмитру Капранову, який разом з
братом двічі побував у нашій бібліотеці з презентаціямиконцертами власних видань.
Суспільне призначення сучасних бібліотек полягає в забезпеченні багатовимірних соціальних комунікацій. Працівники нашої
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бібліотеки постійно відчувають динамічний процес змін, який відбувається і в суспільстві, і в нашій роботі. Вони діють як у системі
оточуючих соціальних зв’язків та зовнішніх ситуацій, об’єктивних
причин, так і в системі внутрішньо бібліотечної комунікації і координації.
Про основні напрямки діяльності бібліотеки у 2015 році:
- Сприяння розвитку демократичного громадянського
суспільства шляхом задоволення інформаційних потреб усієї
громади та надання відкритого доступу до різних культур і
знань.
Роки

Користувачі

Відвідування

Книговидача

Фонд
бібліотеки

2015

37500

177271

721213

792500

2014

37600

188011

719500

792300

2013

35900

188089

720300

788700

Основні показники діяльності бібліотеки виконані. Також ми
маємо стабільний показник видачі документів - понад 720 тисяч та
реально забезпечили виконання усіх кількісних критеріїв для отримання відповідної І категорії з оплати праці бібліотечних працівників.
Спостерігаємо, як до бібліотеки поступово змінюється ставлення
громадян, але стереотипи щодо традиційної бібліотеки ще залишаються стійкими. Аби зламати ці стереотипи, намагаємося активно
сприяти перетворенню фізичного простору в бібліотеці, більш ефективно пристосовуємо площі та інтер’єри, в залежності від потреб і
кількості відвідувачів, від індивідуальної роботи до групових занять,
від організації та проведення культурно – мистецьких заходів.
Соціокультурна роль бібліотеки у житті місцевої громади
залишається пріоритетною.
Останні два роки бібліотекарі працюють у стані великої соціально-психологічної напруги і це не може не позначатися на змісті
та формах роботи бібліотек. Оскільки у суспільства від бібліотек
багато очікувань. На це, в першу чергу, спрямована культурномасова робота бібліотеки.
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Загалом у звітному році спеціалізованими відділами бібліотеки
проведено 2276 заходів з популяризації літератури та інших культурно – мистецьких заходів в рамках інноваційних проектів, приблизно кількість заходів є стабільною з 2012 року, коли ми провели
реальну трансформацію своєї діяльності і визначили пріоритети.
За формами і темами проведено:
328 виставок книг, календарів мистецтв, календарів ювілейних
дат видатних постатей, відкритих переглядів, серед яких найбільш
помітні:

відкриття і презентація виставки рідкісних і цінних видань спільно з Державним архівом у Кіровоградській
області „Єлисаветградські ювіляри”, присвяченої 200річному ювілею від дня народження славіста, громадського
діяча Віктора Григоровича, 175-річчю Марка Кропивницького, 170-річчю Івана Карпенка-Карого - корифеїв українського театру, 160-річчю Володимира Ястребова, археолога та
етнографа;

етнографічно-мистецький проект „Коло ремесел”
під час експонування виставки старожитностей „Українська
оселя”;

відкриття Міжнародної фотовиставки „Фотографія
без кордонів” Є.Мельникова (Ізраїль) та О.Вінницького
(Німеччина);

відкриття та експонування фотовиставки за
підсумками обласного конкурсу учнівської молоді „Туризм
нас єднає” спільно з „Кіровоградським обласним центром
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді”;
1534 заходи активних форм масової роботи, з них:

114 літературних вечорів, фестивалів, творчих зустрічей, оглядів літератури з відеопереглядами. Найбільш
соціально – значущими, масштабними та резонансними були:

церемонія урочистого вручення обласної літературної премії ім. Є. Маланюка;

різдвяна акція „Щедрий вечір у бібліотеці
ім.Чижевського”, яка зібрала понад 1000 громадян;

музично-поетична композиція „АТО: образи
одного року” спільно з Кіровоградською міською станцією
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юних техніків, в якій взяли участь поети, співаки, барди та
музиканти – Роман Любарський, Павло Чорний, Дмитро
Єрьомін, Андрій Шульга, Оксана Шпирко та ін.;

традиційний весняний «Бібліофестиваль на
Великій Перспективній»;

грудневі творчі зустрічі з письменникаминомінантами на здобуття обласної літературної премії
ім.Є.Маланюка;

літературні читання, присвячені 170-літньому
ювілею„Заповіту” Т.Г.Шевченка;
Окремо слід відзначити проведення 35 заходів Програми
„Великого читання „Кіровоградщина читає Хемінгуея: Прощавай,
зброє!”, в рамках якої проводились голосні читання, конкурс есеїв,
перекладів, малюнків-плакатів, міні-вистав. Переможці у різних
номінаціях по завершенню програми отримали призи.
Працівниками бібліотеки проведено 270 екскурсій, в тому числі
веб-екскурсії за допомогою Інтернет-ресурсів; 26 науковопрактичних читацьких конференцій та семінарів; 9 круглих столів
та 14 зустрічей в рамках роботи «Краєзнавчих студій»; 29 лекцій у
бібліотеці та за її межами на замовлення організацій; 5 презентацій
та прем’єр книги. Заходи, які привернули увагу громадськості і
мали резонансне висвітлення у ЗМІ:
 презентація дослідницько-популяризаційного проекту
«Пам’ятки науки і техніки Кіровоградщини», приурочена до
Дня науки;
 засідання круглого столу «Екологічні проблеми
Кіровоградської області та шляхи їх розв’язання»,
ініційованого Всеукраїнською екологічною лігою („ВЕЛ”);
 традиційна
презентація
щорічного
„Календаря
знаменних і пам’ятних дат Кіровоградщини - 2016. Люди.
Події. Факти” Володимира Боська, на яку були запрошені
земляки – ювіляри наступного року.
Для спеціалістів різних галузей народного господарства
працівниками бібліотеки проведено 5 днів інформації; 109
навчальних тренінгів для людей з вадами зору у спеціалізованому
майданчику «Інтерсвіт», 209 майстер-класів з різних технік, дні
відкритих дверей та ін.
Неможливо не згадати про майстер-класи, тематичні бесіди,
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кіноперегляди, інтелектуальні ігри та інші навчально-пізнавальні
заходи краєзнавчого спрямування з організації дозвілля дітей в
період діяльності літніх пришкільних майданчиків в рамках
Програми літнього відпочинку дітей в ОУНБ ім. Д.І.Чижевського
„Бібліотека - острів фантазії і творчості”. Всього за літній період
бібліотекою організовано розважально-пізнавальні заходи для
2 922 дітей віком від 6 до 14 років, у тому числі 101 дитина – з
пільгових категорій.
Ще одна знаменна подія 2015 року - офіційне відкриття
кіноклубу соціального і правового кіно Docudays UA. Діяльність
цього клубу дасть змогу розширити можливості роботи бібліотеки
в напрямку популяризації документального молодіжного кіно, яке
піднімає важливі соціальні аспекти нашого життя. Під час
переглядів у молоді є можливість обмінятися думками,
переосмислити власне ставлення до складних життєвих ситуацій,
послухати думку інших. Таким чином, цей формат спілкування дає
можливість виховувати толерантність до інших поглядів, уміння
вислухати та порозумітися.
Загалом у рамках діяльності клубів та інформаційно – ресурсних
центрів проведено у минулому році 414 заходів. Досить успішно і
стабільно працюють Центр Європейської інформації, Польський
культурний центр, Консультативний гендерний центр, де надаються
юридичні консультації соціально незахищеним мешканцям,
Дискусійний клуб англійської розмовної мови, кіноклуб «Екран».
Набирає популярності і Клуб інтелектуальних ігор.
Масові заходи бібліотеки, основна більшість яких проводиться
безкоштовно, є цікавими для громади, загалом їх відвідали 35160
мешканців та гостей міста і області.
Розвиток діяльності інформаційно-ресурсних центрів давно і
успішно допомагає у залученні засобів для розвитку бібліотеки,
запровадження нових бібліотечних сервісів та покращення
комфортності,
розширення
співпраці
з
громадськими
організаціями, національно-культурними товариствами тощо.
Цими заходами може пишатися колектив, оскільки вони проведені на високому професійному рівні і демонструють цінності бібліотечної справи: відкритість, лібералізм, доступ до інформації,
безперервне навчання та інноваційність. Особливість минулого року полягала в тому, що у нас додались акції, програми, майстеркласи для переселенців та учасників і родин АТО.
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Соціокультурна діяльність – це не тільки внутрішня робота бібліотеки але й взаємодія з установами, спілками, творчими людьми і
засобами масової інформації.
Наступним напрямком нашої діяльності є забезпечення довідково-інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки і усіх
мешканців регіону.
На запит користувачів працівниками відділів обслуговування
бібліотеки виконано 17477 бібліографічних довідок.Продовжувала
працювати інформаційна послуга “Віртуальна бібліографічна довідка”, яку виконує інформаційно – бібліографічний відділ. Таких
довідок протягом звітного періоду виконано 188. Залишається вагомою частина бібліографічних довідок, на виконання яких використовувався Інтернет – ресурс. У минулому році за допомогою
он-лайнових сервісів виконано 4178 довідок.
Але треба зазначити, що з кожним роком цей показник бібліографічного обслуговування знижується. Я вважаю, що така динаміка
пов’язана з тим, що ми дуже активно і успішно консультуємо і навчаємо наших читачів самостійно користуватись пошуковими системами бібліотеки і он-лайн ресурсами, отже вони знаходять необхідні джерела самостійно. Усім відомо, що сьогодні бібліотеками
втрачена монополія на інформацію, адже Інтернет надає безмежні
можливості доступу до будь-яких ресурсів.
Систематичне поповнення баз даних он-лайн каталогу,
ретроконверсія карткового каталогу, наповнення розділів веб-сайту
бібліотеки – це напрямок роботи бібліотеки, який залишається
базовим і забезпечує виконання попередніх завдань.
Стабільно високою є кількість віддалених читачів, які
користуються нашим веб-сайтом та отримують попередню
інформацію щодо фондів, послуг та заходів бібліотеки. У минулому
році ресурсами сайту скористались понад 336 тисяч віддалених
користувачів. Тому ми вважаємо, що треба й надалі розвивати,
актуалізовувати і вдосконалювати електронні бази даних, зокрема
«Електронний онлайновий каталог» і «Цифрову бібліотеку», у якій
представлено понад 400 повнотекстових видань переважно місцевих
авторів, а також рідкісних і цінних документів історичного
характеру.
Відділом рідкісних і цінних документів здійснювалась робота з
поповнення електронного читального залу, до якого було внесено 13
видань краєзнавчого характеру об’ємом 1300 оцифрованих сторінок.
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До електронних баз даних та он-лайн каталогу бібліотеки протягом
2015 року внесено 147355 записів.
Продовжується активна робота з ретроконверсії карткового каталогу. У минулому році працівниками відділу каталогізування внесено до електронного каталогу понад 30 тисяч записів, таким чином
робота добігає до успішного завершення та до кінця поточного року
фонд бібліотеки буде повністю відображений в електронному каталозі.
Поповнення та збереження бібліотечного фонду як традиційними носіями інформації, так і шляхом оцифрування рідкісних і цінних документів та представлення їх на власному вебсайті бібліотеки – це напрямок роботи, який був і залишається
важливим та актуальним.
На виконання “Обласної програми розвитку книговидання
та книгорозповсюдження на період 2011 – 2015 рр.” у минулому році фонд бібліотеки поповнився на 8538 примірників документів (95% планових показників), з них 66,4% - україномовних видань. Оновлення фонду становить 1,1%.
Джерела постачання

Кілкіcть
%

Книгарня
900

К/П
580

10

6,5

ОП

ОРФ

399

Укрпошта
3265

Дар

ВЗ

Всього

608

2557

229

8538

4,4

36,3

6,8

28,5

2,5

100%

Порівняльний аналіз надходжень документів до бібліотеки за
останні два роки свідчить про чітку тенденцію до зниження
закупівлі книжок та передплати періодичних видань. Це - тривожна
ситуація, яка обумовлена стабільним об’ємом фінансування на
придбання літератури і періодичних видань, в той час як ціни на
друковану продукцію з кожним роком зростають. Проте, кількість
надходжень нових документів до бібліотеки була компенсована
відновленням цільової програми „Українська книга”, завдяки якій
бібліотека отримала 608 видань.
Стабільним протягом останніх 4-5-ти років є отримання
подарункових видань, їх кількість є приблизно однаковою (у
2015р. – 2557 прим.)
Залишається поки що мрією для бібліотеки придбання повнотек95
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стових електронних баз даних, які бібліотека мала у минулі роки завдяки проектній діяльності, бюджетного фінансування на цей ресурс
у бібліотеки немає. Хоча цей ресурс дуже необхідний користувачам,
які займаються науковою і дослідницькою діяльністю і все частіше
звертаються до бібліотеки саме з такими запитами, адже наша бібліотека – єдина в регіоні має статус універсальної і наукової. Протягом
року проводилась робота з вилучення документів.
Вилучення документів
Причини вибуття

Факт

Через зношеність

2806

Як застарілі

1852

Передано в інші бібліотеки

507

Загублене читачами

500

Всього

5665
(100,5%)

В результаті цієї роботи загальний фонд документів на різних
видах носіїв інформації становить на 1.01.2016 року 792 тис. 468
прим.
Одним з пріоритетних напрямків у 2015 році залишався
розвиток регіональної каталогізації, зокрема, Кіровоградського
Регіонального Кооперативного Каталогу (КРКК) періодичних
видань, координація дій провідних бібліотек м. Кіровограда та
області з метою створення єдиної інформаційної мережі регіону, а
також створення БД ВІКІ „Видатні особистості Кіровоградщини”.
Протягом року анотована база даних КРКК поповнилася на
18859 бібліографічних записів. Але останнім часом виникли
проблеми щодо розширення кола учасників, які створюють цей
регіональний ресурс, оскільки АБІС ІРБІС більше не закуповується
для бібліотек, а також не всі райони на цей час мають власні
районні газети, якими б можна було розширити перелік видань до
анотованого опису статей.
Робоча група працівників бібліотеки зі створення біобібліографічної бази даних персоналій видатних особистостей краю
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опрацювала чергові 50 персоналій і цей ресурс продовжує зростати
на веб-сторінці бібліотеки. Вважаю, що це важливий краєзнавчий
ресурс, який буде продовжено і в 2016 році, до якого будуть внесені
також імена учасників-героїв АТО, які загинули під час проведення
воєнної операції.
Загалом робота працівників бібліотеки у минулому році була
насиченою та різноплановою. Але ми маємо усвідомлювати, що
сьогодні доводиться розвивати нове стратегічне мислення, бути
готовим до змін, щоб запроваджувати нові сервіси, надавати
інноваційні послуги і визначати нові вектори розвиту у бібліотечній
справі області. Крім законодавчо-нормативної бази та фінансового
забезпечння, потрібно змінюватися самим бібліотечним фахівцям:
вчитися працювати в умовах кризових явищ, бути гнучким до
впровадження нових ідей, вдосконалювати професійні знання і
покращувати власні компетенції. Саме так ми і намагаємося
рухатися далі.

НОВІ ІДЕЇ, НОВІ ФОРМИ РОБОТИ БІБЛІОТЕК

Бібліотека для сучасного користувача:
нові виклики, нові можливості
Надія Гладка,
директор Долинської
районної бібліотеки для дорослих
Бібліотеки нашого району спрямовують свою діяльність на
вирішення проблем та задоволення усіх, постійно зростаючих потреб місцевого населення, поєднуючи традиційну культуру спілкування з книгою та нові інформаційні технології.
Місія бібліотеки – забезпечення необмеженого безбар’єрного
доступу до інформації та електронних послуг, що сприяє розвитку
місцевої громади, кожної окремої особи, збереженню духовного і
культурного надбання українського народу.
У сучасних умовах традиційних функцій, які виконувала бібліотека в суспільстві вже недостатньо. Тож все частіше бібліотечні
фахівці запитують себе: як працювати з новим типом користувачів,
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які види та форми бібліотечних послуг потрібні читачам, як змінити технології бібліотечного обслуговування.
Сучасні користувачі бібліотеки – люди нового покоління, і
бібліотека повинна зростати разом з ними, розмовляти їхньою мовою. Тому сьогодні розвиток бібліотек необхідно пов’язувати з використанням інформаційних технологій, задоволення культурних
запитів та відповідною матеріально-технічною базою.
Долинська районна бібліотека для дорослих, сільські бібліотеки
тісно співпрацюють з сільськими головами, депутатами місцевих
рад, місцевими громадами з питань комп’ютеризації бібліотек. З 21
бібліотеки району – 15 (71%) мають комп’ютерне обладнання (32
машини), з 19 сільських – 13 (68%) бібліотек мають 20
комп’ютерів.
У 2015 році за кошти сільських рад придбали ноутбук та принтер для Гурівської сільської бібліотеки (6377 грн.) і Василівської
сільської бібліотеки (10 тис.грн.). Спонсори подарували для Суходольської сільської бібліотеки кольоровий принтер (2 тис.грн.), а
для Марфівської сільської бібліотеки безперебійник для
комп’ютера (1600 грн.).
На жаль, через проблеми із зв’язком, до мережі Інтеренет мають
доступ лише 9 бібліотек (42 %), з них 7 - сільських (37 %).
Бібліотеки, які мають доступ до Інтернету спрямовують свою
діяльність на задоволення потреб, забезпечення прав у вирішенні
проблем окремих осіб та соціальних груп місцевого населення.
Зокрема, безкоштовний доступ до Інтернет – ресурсів, групове
та індивідуальне навчання користувачів роботі на ПК (зокрема,
пенсіонерів), безкоштовні он-лайн консультації спеціалістів, електронна розсилка документів, виготовлення інформаційної продукції, організація заходів, що відповідають потребам місцевої
громади та ін.
Користуються популярністю е-послуги. А саме - електронна
реєстрація на ЗНО, замовлення та придбання квитків на всі види
транспорту, оформлення податкової електронної звітності, он-лайн
спілкування за допомогою програми Skype.
Бібліотека позиціонує себе як ресурсний, бібліотечноінформаційний центр, націлює свої послуги на забезпечення доступу до інформації всіх категорій користувачів. Ефективний спосіб
реклами бібліотеки та її послуг – соціальні мережі, сайти, блоги.
Бібліотекарі достойно представляють свої заклади в органах
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місцевого самоврядування. Так, 5 сільських бібліотекарів обрано
депутатами сільських рад.
Для забезпечення комфортних умов користувачам в поточному
році проведено ремонти: в Молодіжненській селищній бібліотеці встановлено пластикові вікна та двері (20 тис.грн), Першотравневій
сільській бібліотеці - поточний ремонт (10 тис.грн.), Новогригорівській Першій сільській бібліотеці - поточний ремонт (5 тис. грн.),
на бібліотечному пункті Антонівської сільської бібліотеки, який
працює в с. Березівка встановлені пластикові вікна (9 тис.грн.), замінено 4 вікна в Марфівській сільській бібліотеці (16 тис.грн.- за
рахунок спонсорів). Загалом в 13 бібліотеках району (61%) встановлені пластикові вікна.
Приємно відзначити, що в цьому році сільські та районна ради
виділили кошти на придбання нової літератури для бібліотек на загальну суму 53 тис.грн. А саме: Братолюбівська – 10 тис.грн., Іванівська - 15 тис.грн., Гурівська - 6 тис.грн., Маловодянська – 5
тис.грн., Н.Григорівська Перша – 2 тис.грн., Широкобалківська – 1
тис.грн., для районних бібліотек - 14 тис.грн.
До речі, для того щоб придбати більше найновіших книг, бібліотекарі цих бібліотек самі замовляли їх через інтернет-магазин
м.Харкова «Кнігінг».
Майже 25 тис.грн виділено на передплату періодичних видань.
З метою впровадження і поширення нових ідей ефективним є проведення районних конкурсів. В них беруть участь усі сільські бібліотеки. Це:
 щорічний районний конкурс читців, який організовує
районна бібліотека для дорослих;
 щорічне свято казки „Казковий світ Долинщини” (районна бібліотека для дітей);
 голосні читання творів Т.Шевченка «Встане правда!
Встане воля» біля погруддя поета.
В 2015 році започаткований районний фестиваль фольклору
„FOLK Долинська”, де бібліотекарі брали активну участь, а саме провели квест для молоді міста «Долинські побігеньки».
Сільські бібліотекарі брали участь у фольклорних дійствах.
Всі конкурси проводяться для широкого загалу в районному
культурно – дозвіллевому комплексі, літньому майданчику Парку
залізничників, Парку дружби.
Після кожного конкурсу начальник відділу культури на нараді
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проводив аналіз підготовки кожної сільської бібліотеки до конкурсу, за результатами направлялися листи сільським головам, де оголошувалася подяка або зауваження.
Бібліотекарі готують презентації сільських рад для сільських
голів, які проводяться під час районних свят «Калиновий спів»,
«Вересневі самоцвіти».
Сьогодні відбувається перетворення бібліотек в культурноінформаційні центри. Хочу зупинити вашу увагу на роботі окремих бібліотек нашого району. Це бібліотеки в с.Лаврівка та
с.Першотравневе, де клубні заклади відсутні протягом останніх 20
років. Осередком культури Першотравневої сільської ради є місцева бібліотека, яка обслуговує два села - Мирне та Першотравневе.
Тож організація дозвілля населення покладена на неї.
За ініціативи бібліотекаря створений та активно працює фольклорний ансамбль «Степівчанка», який організовує концертновидовищну діяльність, бере участь у культурно-масових заходах
області та району. Виступає з благодійними концертами, зібрані
кошти від яких передає на потреби воїнів АТО.
Жителям району запам’ятались конкурсні програми фольклорного напрямку «Ой на Івана, Ой на Купала!», театралізоване дійство «Пам’ять полеглим – шана живим», родинне свято «Українські
вишиванки наче райдуги світанки», в яких участь бере бібліотека.
В селі Лаврівка закрита школа, немає клубного закладу, але
працює бібліотека. Завідуюча бібліотекою крім повсякденних своїх
обов’язків проявляє неабияку творчість, щоб змістовно організувати дозвілля жителів села. Для цього біля сільської бібліотеки створено ігровий майданчик, де розміщені волейбольна площадка та
футбольне міні-поле, облаштовано пісочницю для наймолодших.
При бібліотеці створено клуб любителів тенісу. сільська рада забезпечила тенісним столом, шахами, шахматами. До послуг читачів
є два комп’ютери, Інтернет зв'язок. Бібліотека представлена в соцмережах.
Цікавий досвід роботи Братолюбівської сільської бібліотеки, де
протягом декількох років при бібліотеці працює драматичний гурток
«Сузір’я». Це вже знаний в районі колектив. Бібліотекар зуміла згуртувати навколо себе молодь села. Вона сама пише сценарії, шиє костюми. Колектив неодноразово брав участь в районному конкурсі
«Вересневі самоцвіти» і приємно, що в 2013 та в цьому році колектив зайняв перше місце, розділивши його з Н. Григорівським СБК.
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Бібліотеки - завжди у пошуку сучасних інноваційних найбільш
привабливих для читачів форм популяризації книги. Бібліотекарі з
неабияким креативом підходять до проведення заходів. А саме:
флешмоби, квести, майстер-класи, тренінги, участь в ярмарках,
святах села.
Серед інновацій, запроваджених бібліотеками, створення
буктрейлерів, рекламних роликів, фільмів про бібліотеки та свої
населені пункти, за допомогою яких залучаємо до читання нових
користувачів. Новогригорівська Перша сільська бібліотека зняла
цікавий фільм «Вечори на хуторі біля Маржанівки», де всі ролі зіграли старшокласники.
В нашу практику активно ввійшла рекламна діяльність і стала
невід’ємною частиною бібліотечного життя. Рекламними засобами
бібліотек району є різноманітна друкована продукція, виставки –
реклами, інформаційні куточки, стенди.
Працівники бібліотек виготовляють запрошення, оголошення,
буклети, листівки про заходи та розповсюджують їх серед місцевих
жителів. Виступають по районному радіомовленню та в місцевих
газетах.
Тож, як бачимо, палітра бібліотечного життя багата і різноманітна.
Використовуючи всі наявні інформаційні можливості, бібліотекарі
створюють ту неповторну бібліотечну ауру, кольорову гаму якої
складають і цікава книга, і новітні технології, і привітні посмішки
бібліотекарів.
Еволюційний розвиток інформаційних технологій
в бібліотеках Кіровоградської області
Любов Дубина,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Публічна бібліотека сприяє розвитку культури і мистецтва, збереженню надбань нації та людства, забезпечує умови для освіти,
навчання, відпочинку громади. Публічні бібліотеки забезпечують
здійснення громадянами їхнього права на отримання інформації. В
інформаційну еру відбувається трансформація бібліотек. Сучасна
публічна бібліотека покликана надавати громадянам доступ до Ін101
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тернету та інформаційних технологій, вчити їх ефективно використовувати.
Інформатизація бібліотек області почалася в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І.Чижевського (далі ОУНБ ім.
Д.І.Чижевського). Перші три комп’ютери з’явилися в бібліотеці в
1995 році. Імпульсом щодо фактичної комп’ютеризації установи
став перший, підтриманий міжнародним фондом «Відродження»,
грант на створення локальної мережі бібліотеки, яка на початку
1996 рокубула змонтована з 14-ти робочих станцій і окремого серверу.
Працівники чітко усвідомлювали перспективність розвитку
електронних технологій у бібліотечній роботі. Але розвитку автоматизації на той час заважали відсутність коштів, а також недостатній рівень знань у бібліотечних фахівців з питань можливостей
і значення комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів.
Бібліотечні працівники всіх підрозділів проходили навчання по
роботі з Автоматизованою Бібліотечною Інформаційною Системою
ІРБІС. В 1997 році почали створювати електронний каталог
бібліотеки. Були започатковані перші три бібліографічні бази даних
(БД): «Книги», «Періодика» та «Іноземна література».
Наступним значним етапом розвитку стало постійне підключення до мережі Інтернет (липень 1998 року). В цей час в бібліотеці
відкрили Інтернет-клас на 6 робочих місць ІАТР - центру, який став
першою загальнодоступною точкою доступу до мережі Інтернет
для жителів міста, завдяки грантовій діяльності бібліотеки та громадської організації Обласної інформаційної служби з актуальних
питань жіноцтва (ОЖІС).
У дні святкування сторіччя бібліотеки (лютий 1999 р.) розпочав
роботу власний веб-сервер, який в подальшому став одним із найпотужніших за обсягом та змістом серед сайтів бібліотек України.
На кінець цього року бібліотека ім. Д.І.Чижевського отримала
грант «Електронний Музей Книги», підтриманий міжна-родним
фондом «Відродження». Основна його мета – надання вільного доступу через мережу Інтернет до колекції рідкісних і цінних докумен- тів, зокрема, колекції О.Ільїна. Завданням оцифровки
рідкісних видань було збереження старих документів, які фізично
руйнуються під впливом часу. Вперше в Україні було застосовано
нову технологію збереження графічних зображень в форматі Дежа
Вю (DJVU), яка створена саме для використання у мережі Інтернет.
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Саме створення веб-сайту, електронного та он-лайн каталогів забезпечили доступ користувачів до потужних ресурсів інформації та
знань.
У 2003 році у бібліотеці було відкрито сучасний Інтернет-центр,
що вплинуло на зростання позитивного іміджу бібліотеки як інформаційного центру регіону.
Слід зазначити, що у 2003 році парк персональних комп’ютерів
(ПК) ОУНБ ім. Д.І.Чижевського складався майже із 70 машин і
окремого сервера. Із них лише 18 комп’ютерів бібліотеки та 7 робочих місць ІАТР центру (17% від загального парку машин) віддані
у безпосереднє використання відвідувачам. Таке співвідношення на
той етап розвитку було природним. Переважну більшість електронних ресурсів для пересічних користувачів розробляв саме персонал бібліотеки.
У 2004 році з метою прискорення процесів бібліографічної
обробки документів, виключення дублювання процесів, та отримання реальних переваг сумісного використання ресурсів – Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І.Чижевського виступає з ініціативою створення на власному сайті онлайнового центру кооперативної каталогізації для бібліотек України (ЦУКК). Учасником ЦУКК може
стати будь-яка бібліотека, яка бере на себе обов'язки щодо виконання правил ЦУКК. На сьогоднішній день її учасниками є 13
бібліотек з 6-ти регіонів України: 4 заклади - з Кіровоградської області, по 3 - з Вінницької та Чернігівської, по 1 – з Хмельницької,
Закарпатської та Тернопільської областей. Долучились до проекту
як публічні бібліотеки, так і бібліотеки педагогічних вузів. Спільно
учасниками описується 104 журнали.
У 2007 році, аналогічно до ЦУКК, Кіровоградська
ОУНБ ім. Д.І.Чижевського створює на власному сайті краєзнавчий
онлайновий центр кооперативної каталогізації для бібліотек Кіровоградської області. Учасниками Кіровоградського Регіональ-ного
Кооперативного Каталогу (КРКК) є центральні районні та міські
бібліотеки 17 регіонів області, які аналітично описують 23 місцеві
газети.
Учасники ЦУКК та КРКК здійснюють обмін даних газет та
журналів, що обробляються іншими бібліотеками.
Активне впровадження новітніх технологій в бібліотеках області почалося з 2001 року, завдяки реалізації проекту «Мережа
громадянської освіти», підтриманого Національним Фондом Демо103
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кратії США. Цей проект тривав 10 років, протягом яких в центральних районних та міських бібліотеках області було створено 25
інформаційно-ресурсних центрів (ІРЦ). Перші ІРЦ, що отримали
комп’ютерне обладнання, були відкриті у таких бібліотеках: Новоукраїнська районна бібліотека для дорослих, Світловодська, Олександрійська, Знам’янська, Кіровоградська міські центральні
бібліотеки, Вільшанська, Маловисківська, Гайворонська, Долинська центральні районні бібліотеки. Абсолютно всі центри, враховуючи 15 центрів області, що долучилися до проекту в подальшому з
власною технікою, отримували щорічно оплату Інтернет-зв’язку,
періодичні видання та нову літературу правової тематики, електронну базу даних законодавчих актів України «Ліга-Закон».
В рамках проекту працівники бібліотек області навчалися на
тренінгах і семінарах, що проводились на базі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського. Заняття були побудовані за принципом тренування тренерів з метою подальшого
навчання громадян регіонів.
Працівники ІРЦ за допомогою ОЖІС створюють власні вебсайти, де представляють бази даних документів місцевої влади,
районних (міських) громадських організацій.
В рамках проекту «Мережа громадянської освіти» для бібліотек
області проводились конкурси, організовані ОЖІС. Так, у 2010
році був проведений обласний конкурс «Кращий інформаційноресурсний центр Кіровоградської області». Переможців конкурсу:
Кіровоградські районний та міський ІРЦ, Олександрівський ІРЦ
нагороджено цінними призами – комп’ютерною технікою.
В конкурсі міні-проектів, з метою підтримки соціальних громадських ініціатив, взяли участь 21 ІРЦ та 45 громадських організацій з різних регіонів області. З 51 проектної заявки на конкурс
відібрали 17 кращих. Відібрані учасники конкурсу отримали безкоштовний доступ до мережі Інтернет, 5 бібліотек: Новгородківська, Онуфріївська, Новоукраїнська центральні бібліотеки,
Знам’янська центральна універсальна міська бібліотека та Несватківська сільська бібліотека Олександрівського району отримали
комп’ютерну техніку.
Новим етапом залучення бібліотек області до впровадження інформаційних технологій стало відкриття трьох безкоштовних Інтернет-центрів для користувачів бібліотек у 2003 році. Перемогу в
конкурсі проектів «Інтернет для користувачів публічних бібліотек»
104

(Leap-III) Посольства США в Україні отримали ОУНБ
ім. Д.І.Чижевського, обласна бібліотека для юнацтва ім.
О.Бойченка та міська бібліотека-філія для юнацтва Олександрійської МЦБС. У 2010 році завдяки участі в конкурсі «LЕАР-2010»
оновлена комп’ютерна техніка та програмне забезпечення для
успішного
функціонування
Інтернет-центрів
ОУНБ
ім. Д.І.Чижевсь-кого та Олександрійської міської ЦБС. Працівники
Інтернет-центрів організовували навчання користувачів з
комп’ютерної грамотності, надавали безкоштовний доступ до мережі Інтернет та електронних ресурсів, виготовляли тематичні вебсписки та ін.
За державною статистикою на 1.01.2008 р. 49 бібліотек області
мали 219 комп’ютерів. Із них мали доступ до мережі Інтернет 31
бібліотека, електронну пошту – 28 бібліотек, створили власні вебсайти 17 бібліотек.
Суттєво вплинуло на автоматизацію бібліотек області участь в
програмі «Бібліоміст». Ця програма є частиною проекту «Глобальні
бібліотеки», який фінансується Фундацією Білла та Мелінди Гейтс.
Фундація допомагає бібліотекам модернізуватися й надавати послуги, яких вимагає сучасне інформаційне суспільство. Реалізація
програми в Україні розпочалася у 2010 році і розрахована на 5-6
років. Бібліотеки, які подавали проектні заявки та отримали перемогу в конкурсі, обладнані комп’ютерною технікою та створили
Інтернет-центри. Основні завдання пунктів публічного доступу до
Інтернету - впровадження нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Всесвітньої мережі, надання вільного доступу до світових інформаційних ресурсів широкому загалу населення, сприяння позитивному розвитку громади.
Переможцями конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» в рамках
Всеукраїнської програми «Бібліоміст» за 2010-2013 роки стали
бібліотеки 13 регіонів області: Бобринецького, Гайворонського, Голованівського, Долинського, Кіровоградського, Маловисків-ського,
Новоукраїнського,
Олександрівського,
Олександрійського,
Петрівського районів та міст Кіровограда, Олександрії, Світловодська. Слід зазначити, що у 2013 році вдруге стали переможцями
конкурсу бібліотеки міст Олександрії та Кіровограда, Олександрівського та Маловисківського районів. Як наслідок, в області
створено 76 Інтернет-центрів, в т.ч. 35 - у сільській місцевості, от105
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римано 227 комп’ютерів, 227 веб-камер, 47 принтерів, 47 сканерів,
20 багатофункціональних пристроїв.
Програмою «Бібліоміст» передбачалося навчання бібліотекарів
новостворених центрів роботі з новітніми технологіями та підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення.
Бібліотечні працівники, переможці конкурсу, пройшли навчання у Регіональному тренінговому центрі (далі РТЦ) комунального
закладу «ОУНБ ім. Д.І.Чижевського» за трьома основними модулями навчання: «Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи
в Інтернеті для бібліотечних працівників», «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в
бібліотеці», «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного,
кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек».
Пізніше були розроблені додаткові три модулі: «Інтелектуальна
свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві.
Етика бібліотечного працівника», «Адвокація: представлення інтересів бібліотек», «Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів:
нові можливості розвитку бібліотечного середовища», які бібліотекарі вивчали в РТЦ та під час виїзних тренінгів. За даними модулями бібліотекарі області навчались і дистанційно як в Інституті
післядипломної освіти НАКККіМ, так і в РТЦ.
В рамках програми «Бібліоміст» 23 особи з обласних бібліотек,
Кіровоградського та Олександрійського районів як, переможці конкурсу «Сучасний бібліотекар», пройшли навчання професійного
росту.
Навчання бібліотекарів позитивно вплинуло на зміст роботи
бібліотек-переможниць. Так, одним з креативних напрямків діяльності Світловодської центральної міської бібліотеки у реалізації
проекту стала організація Клубу молодих журналістів для творчої
учнівської молоді та дітей. Програма навчання поєднувала лекції,
семінари, майстер-класи, індивідуальні консультації, ознайомлювальні зустрічі, роботу з бібліотекарями в режимі он-лайн, самостійні заняття. Курс «Основи журналістики» допомагав учням навчитись писати газетні репортажі, змонтувати телесюжет, адаптувати ці матеріали для веб-ресурсу. Заняття у Клубі проходили у тісній
співпраці з журналістами та операторами ТРК «Веселка». Результат
роботи юних журналістів - створення фільму «Надія на життя» про
хвору світловодчанку Марію Руденко. Крім місцевого телебачення
сюжет транслювався в програмі «Вікна» на українському телека106

налі СТБ. Учасники Клубу змогли спробувати себе в ролі диктора
новин міста.
Працівники ТРК «Веселка» підвищили свій фаховий рівень під
час занять з навігації в мережі Інтернет, користуванню електронною поштою, спілкуванню в соціальних мережах та за допомогою
Skype-зв’язку.
В бібліотеках області для користувачів поважного віку організовані заняття з комп’ютерної грамотності, проводяться практичні заняття, тренінги, надаються консультації.
На початку квітня 2013 року Маловисківська ЦРБ у співпраці з
Кіровоградською державною податковою інспекцією розпочали
спільний інноваційний проект “Податкова звітність без кордонів”.
Місцева бібліотека стала місцем для проведення інформаційної
кампанії для представників податкової адміністрації та місцевих
підприємців.
Фахівці податкової адміністрації встановили необхідне програмне забезпечення для е-звітування на всіх комп’ютерах
бібліотеки. Проведення спільного заходу районної ради та місцевої
податкової адміністрації в бібліотеці було справжнім цифровим
проривом для всіх бажаючих.
Бібліотеки Кіровоградської міської ЦБС не бувають осторонь
проблем інвалідів, яким часто доводиться стикатися з труднощами
у спілкуванні та соціалізації їх у суспільстві. Бібліотекарі філій № 8,
12, 16 та центральної бібліотеки стали авторами проекту «Чути тих,
хто не чує», основною метою якого є надання допомоги людям з
вадами слуху, збагачення їх духовного світу через читання, розширення спілкування, забезпечення повного і оперативного задоволення інформаційних потреб.
Олександрівська районна бібліотека для дорослих реалізувала
проект «Дамо засудженим шанс». Мета проекту – підвищити поінформованість, освіченість засуджених та тих, у кого закінчився
строк покарання, подолання через Інтернет інформаційної замкнутості, сприяння реабілітації та інтеграції в громадянське суспільство.
Олександрівська районна бібліотека для дорослих та Михайлівська сільська бібліотека взяли участь у конкурсі мініпроектів програми «Бібліоміст» «Сучасна бібліотека йде в люди» і
за результатами підведення підсумків ввійшли в п’ятірку переможців. Метою міні-проекту районної бібліотеки для дорослих «Вірту107
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альний світ у кожну домівку віддалених вулиць» є забезпечення
інформаційних мостів між бібліотекою та багатодітними родинами
шляхом надання Інтернет-послуг за межами бібліотек.
Мета міні-проекту Михайлівської сільської бібліотеки Бібліотечна фан-зона Михайлівки «Інтернет в твоїх руках» – це
впровадження інновацій в бібліотеку за її межами з використанням
ноутбука.
З впровадженням автоматизації у бібліотеках області проводилась значна робота по створенню мультимедійних презентацій,
промо-роликів, відеофільмів. Відеоролик «Cоціальні проекти Олександрійської МЦБС» увійшов у десятку кращих в конкурсі
«БібліоКіноФест: Кадри вирішують все!».
У регіональному конкурсі «БібліоКіноФест 2.0» бібліотеки області посіли призові місця у трьох номінаціях: «Сучасна бібліотека
сучасним людям» - відеоролик «Якщо журналістика - покликання» Світловодської центральної міської бібліотеки, «Найкращий
буктрейлер» - буктрейлер на книгу А. Конан-Дойля «Остання справа Холмса« Олександрійської міської центральної бібліотеки,
«Найкумедніше відео» - переможцем став відеоролик «Кохання від
смеркання до світання «Березівської бібліотеки-філії Олександрійської районної ЦБС.
В рамках реалізації проектів програми «Бібліоміст» створено
веб-сайт Олександрійської районної дитячо-юнацької літературної
студії «Паросток». Сільські бібліотеки-філії, учасники даної програми, створили власні блоги, сторінки бібліотек в соціальних мережах.
Спільна діяльність громадських об’єднань і бібліотек –
найбільш вдала форма соціального партнерства. Одним із консолідуючих моментів стала проектна діяльність. Завдяки їх спільній
діяльності з’явились можливості залучення фахівців різних структур для вирішення наявних проблем, умови для включення бібліотек до сфери інтересів громадськості. Це позитивно впливало на
зміцнення матеріально-технічної бази як бібліотек, так і громадських об’єднань.
У 2005 році за ініціативи бібліотечних працівників в області
створено перші шість громадських організацій: районний інформаційний центр для жінок «Аріадна» (Світловодський район), інформаційно-освітній, дозвіллевий центр «Духовність» (Новоукраїнський район), Гендерний інформаційний центр Олек108

сандрійського району, Інформаційно-освітній жіночий клуб
м.Знам’янки, „Жіноче інформаційне агентство” (Гайворонський
район), Громадська інформаційна служба «Центр плюс» (Петрівський район). Сьогодні аналогічних організацій налічується 13. Громадські організації реалізують спільні проекти разом з ОЖІС, або
подають грантові заявки самі в різні благодійні фонди. Першим
спільним проектом став грант «Третій сектор з протидії торгівлі
людьми». Громадські організації бібліотек отримали комп’ютерне
обладнання та оплату Інтернет-зв’язку на рік. В подальшому отримана техніка використовувалась бібліотеками для обслуговування
користувачів.
Найбільш активним в проектній діяльності області є Олександрійський район. Центральна районна бібліотека ім.
Д.І.Чижевського разом з Олександрійським гендерним інформаційним центром за останні чотири роки реалізували проекти, підтримані різними фондами: «До інформації - без перешкод», «Твій голос - твій вибір майбутнього», міні-проект «Інформуючи - захищаємо», «Публічні бібліотеки - мости до електронного урядування», «Майбутнє України - в єдності з Кримом».
Наприклад, Олександрійська центральна районна бібліотека
ім. Д.І.Чижевського, Протопопівська, Бандурівська, Щасливська,
Добронадіївська, Червонокамянська бібліотеки-філії спільно з
Олександрійським гендерним інформаційним центром реалізували
проект «До інформації – без перешкод», що фінансувався Кіровоградською обласною організацією ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» за фінансової підтримки Міжнародного
фонду «Відродження». Проект був спрямований на вирішення проблеми надання доступу громадянам пільгових категорій в сільській
місцевості до публічної інформації, якою володіють органи державної влади та місцевого самоврядування.
В ході реалізації проекту було придбано ноутбук, відкрито інформаційні пункти доступу до інформації на базі 5 сільських
бібліотек-філій, які функціонують і після закінчення проекту.
Іванівська сільська бібліотека Новоукраїнського району спільно
з громадською організацією «Іванівська Веселка» реалізувала проект «Хто володіє інформацією, той володіє світом» за фінансової
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках програми
«Посилення впливу громадянського суспільства». Мета проекту:
створення на базі Іванівської сільської бібліотеки інформаційного
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центру доступу до інформації про діяльність органів місцевої влади. На веб-сайті сільської бібліотеки розміщено всі документи, які
приймаються сільською радою.
Позитивні зміни в діяльності бібліотек області активізували
працівників до активного пошуку спонсорів та меценатів для розвитку автоматизації. Так, у 2014 році народний депутат Березкін С.М. до Всеукраїнського Дня бібліотек подарував 2 ноутбуки
Добровеличківській районній бібліотеці для дорослих та Помічнянській міській бібліотеці №1. Сільськими радами району передані
комп’ютери Новолутківській та Марківській сільським бібліотекам.
Благодійний фонд «Квітучий рай» подарував комп’ютери Долинській районній бібліотеці для дорослих та районній бібліотеці
для дітей, мультимедійне обладнання Марфівській сільській
бібліотеці. Сільська рада передала комп’ютерне обладнання Варварівській сільській бібліотеці .
У Новомиргородському районі в період виборчої кампанії подарували ноутбук Веселівській сільській бібліотеці, кольоровий та
чорно-білий багатофункціональний пристрій районній бібліотеці.
Сільськими радами були передані комп’ютери Панчевській,
Канізькій, Шпаківській, Дібрівській сільським бібліотекам.
Фонд розвитку м. Знам’янка виділив кошти на придбання двох
комп’ютерів та кольорового принтеру для бібліотек ЦБС.
Таким чином, за останні 7 років стан автоматизації значно покращився. За статистикою державної звітності на 1.01.2015року із
загальної кількості бібліотек області (576 закладів, з них 465 –
сільських) – 179 закладів (31 %) мають комп’ютерну техніку, у тому числі в сільській місцевості - 88 закладів (19 %). Загальна кількість комп’ютерної техніки у бібліотеках області становить 673
одиниці, у тому числі 145 комплектів техніки – у сільській місцевості. Доступ до мережі Інтернет мають 137 публічних бібліотек
(24 %), у тому числі у сільській місцевості - 51 заклад (11 %).
Запровадження інформаційних технологій у бібліотечну практику, надання новітніх послуг користувачам сприяло якісному,
оперативному задоволенню різноманітних запитів користувачів,
підвищенню основних показників роботи бібліотек, іміджу
бібліотеки і бібліотечної професії.
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Нові справи та нові ролі бібліотек
Оксана Івандюк,
методист Маловисківської
районної бібліотеки
Сьогодні бібліотеки відіграють велику роль у становленні громадянського суспільства. Залучаючи населення до багатьох своїх
заходів і акцій, вони сприяють підвищенню соціальної активності
людей, формують у них громадянську свідомість, допомагають
створювати особливий суспільний мікроклімат у регіоні свого
впливу. В невеликих за чисельністю жителів містах та багатьох селах, саме бібліотеки стають центрами суспільного життя, де мешканці не тільки отримують інформацію і проводять своє дозвілля,
але й обговорюють нагальні проблеми своєї малої батьківщини.
Добре зрозуміло, що, об’єднавши зусилля, творчий та інтелек111
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туальний потенціал, набутий досвід можна працювати більш успішно та плідно на розвиток рідної громади.
І робота Маловисківської районної бібліотеки як Центру місцевої активності це переконливо доводить.
Центр місцевої активності в своїй діяльності має бути повністю
орієнтованим на потреби громади і стати певним механізмом, який
допоможе у вирішенні багатьох проблем (соціальних, культурних,
та ін.), що існують в конкретній територіальній громаді. Вирішення
важливих питань в різних сферах життя із залученням громадян
допоможе не тільки оживити, згуртувати і об’єднати громаду, але й
значно покращити рівень життя в певній місцевості, використовуючи як існуючі ресурси громади, так і залучені. Саме ці завдання і
цілі ставить перед собою наша районна бібліотека. І ми маємо вже
значні напрацювання та досягнення.
За сприяння Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України у співробітництві з
Програмою Ради Європи було організовано конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування». У грудні минулого року ІІ місце
у напрямку «Влада та громада: інформування, діалог, участь» виборола Маловисківська районна рада з проектом «Створення центрів місцевої активності для розвитку громади на базі будинків культури та бібліотек». І саме заступник голови районної ради
Л.Б.Жовтило є нашим постійним партнером, ініціатором та співорганізатором багатьох наших проектів та заходів.
У листопаді маловищани зустрічали гостей з різних куточків
України. На базі районної бібліотеки була проведена виїзна частина
«Школи громадської участі-2» в рамках однойменного проекту Інституту соціокультурного менеджменту за підтримки Фонду Ч.С.
Мотта, який організовано ГО «Інститут соціокультурного менеджменту», м. Кіровоград.
Учасниками практичного виїзного заняття у м. Мала Виска
були громадські активісти та працівники соціокультурних закладів
з Луганської, Донецької, Харківської,Сумської, Херсонської, Полтавської та Кіровоградської областей. Слухачі Школи мали можливість на практиці побачити, якою має бути сучасна бібліотека та
яким чином може слугувати розвитку громадської активності.
На сьогодні наш заклад – це сучасний інформаційний, культурно-дозвіллевий центр, де традиційні методи тісно пов’язані з новими технологіями. Ми намагаємося працювати так, щоб нашою ро112

ботою були задоволені всі відвідувачі незалежно від віку і соціального статусу.
Наш Центр місцевої активності об’єднує людей різного віку і
різних верств населення від наймолодших - вихованців дитячих закладів до найстарших - слухачів Вищої народної школи.
Назву тільки низку проектів, які успішно реалізувалися на базі
нашої бібліотеки.
Для наймолодших користувачів бібліотеки в дитячому відділі
працює «Виїзна читальня», яка співпрацює з дошкільними навчальними закладами - дитячими садками «Чебурашка» та «Ромашка».
Бібліотечні працівники приносять у старші групи дитячих закладів
комплекти книг, з якими знайомляться і діти, і батьки. Вихователі
використовують бібліотечні книги на заняттях з розвитку мовлення,
заохочують до сімейного читання вголос. Щоб зацікавити маленьких відвідувачів проводяться екскурсії по бібліотеці, масові заходи в
ігровій формі. У співпраці з учнями Дитячої школи мистецтв проходять театралізовані вистави, зустрічі з літературними героями.
Разом з учнями та вчителями Маловисківської гімназії з жовтня
2012 року розпочав роботу проект «Школа етикету». Спочатку це
був клуб естетичного виховання, який мав за мету навчити дітей
нормам і правилам, які відображають уявлення про гідну поведінку
людей у суспільстві. Тепер же за бажанням юнаків та дівчат та у
зв’язку з сучасними подіями в Україні, проект продовжує роботу у
двох напрямах - естетичне та духовно-патріотичне виховання - «З
Україною у серці». Виходячи з цього і теми засідань стали різноманітними. Так, наприклад, до Дня святого Валентина було проведено
вечір романтики «Я без тебе не я, ти без мене не ти». А духовнопатріотичний напрямок – це зустрічі з настоятелем Паліївського
храму протоієреєм Олегом, знайомство з історією Маловисківщини, історичними та сучасними подіями в Україні. Молоді люди
брали участь в акції «Подаруй тепло солдату, а волонтерам зігрій
душу». Зібрані кошти, вітальні листівки та побажання було надіслано воїнам-землякам 17 територіального батальйону.
Районна бібліотека брала активну участь у загальноміському
екологічно – просвітницькому проекті «Наше місто – Мала Виска!
Наше місто – чистий дім» та «Здай батарейку – врятуй крота», які
стартували за ініціативи та підтримки міської та районної рад.
Даний проект, підготовлений в рамках Всеукраїнської акції
«Зробимо Україну чистою» і спрямований на розвиток екологічної
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свідомості і культури мешканців, у т.ч. дітей – вихованців дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, учнів ПТУ №16 та проведення заходів з благоустрою та озеленення території населеного пункту.
2012 рік став початком роботи проекту «Вища народна школа
для дорослих». Зміст навчання в школі побудований на різноманітності інтересів слухачів і має багато напрямків: історія, література, екологія, краєзнавство, природознавство, психологія, іноземні
мови, прикладне мистецтво, фізичне удосконалення, оздоровлення,
інформаційні технології, електронні засоби спілкування тощо. Виходячи з можливостей та побажань працюють такі напрями роботи: «Основи виживання в сучасному світі», «Мистецька палітра»,
«Комп'ютерна обізнаність», «Правова обізнаність» .
А на одному із занять слухачі поважного віку знайомилися з
новою для себе формою роботи - тренінгом.
Тема була вибрана дуже актуальна «Активізація громади за технологією РАДАР». Учасники розділилися на дві групи, кожна
представляла якусь свою територію нашого міста і обговорювала та
вибирала проблеми, які стосуються цієї території. Але проблеми не
тільки обговорювалися, а й шукалися шляхи їх вирішення, а також
який вклад кожна людина може внести у їх вирішення.
У 2014 році продовжувалася робота з проекту «Податкова звітність без кордонів», що проводиться спільно з Об’єднаною державною податковою інспекцією (ОДПІ) в Маловисківському районі,
метою якого є проведення рекламно – роз’яснювальної роботи серед підприємців району, фізичних та юридичних осіб щодо впровадження електронного підпису та електронної здачі податкової звітності, сприяння розширенню послуг, які надаються центрами місцевої активності.
Бібліотека, як центр громадської активності, тісно співпрацює з
органами влади та місцевого самоврядування, з установами та
громадськими організаціями міста. На базі бібліотеки проводяться
різноманітні круглі столи та засідання з різних питань, які стосуються життєдіяльності громади. Ось декілька останніх заходів:
- до Дня соборності України було проведено круглий стіл
«Соборна наша Україна – одна на всіх, як оберіг» за участю представників громадських організацій, небайдужих жителів міста, під
час якого також було обговорено питання про визначення місця для
встановлення пам’ятного знаку «Небесній сотні» у нашому місті;
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- тренінг за участю волонтерів ГО «Всеукраїнська асоціація
фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» на тему
«Організація психологічної реабілітації військовослужбовців, що
повернулися із зони АТО та їх сімей» для практикуючих психологів різного рівня, представників військкомату, громадських організацій та державних службовців;
- дискусійний майданчик « Україна між Сталіним і Гітлером у
Другій світовій війні» (Ніколи знову). Учасники дискусії - вчителіісторики, учні міських шкіл, хлопці- учасники АТО, ветеранська
організація, представники ГО, державні службовці.
Заходи доповнюються відео-матеріалами, відео-презентаціями з
використанням комп’ютерної техніки, яку отримали в рамках проекту «Організація вільного доступу до мережі Інтернет» за програмою «Бібліоміст».
За результатами проекту «Центри місцевої активності для розвитку громад», який був підготовлений Маловисківською районною радою у співпраці з сільськими радами та районною бібліотекою в селах Оникієво та Новогригорівка також було створено подібні центри. При Оникіївській сільській бібліотеці та будинку культури було обладнано громадську світлицю, придбано комп’ютерну
техніку з підключенням до мережі Інтернет. Організовуються круглі столи з представниками влади, запроваджено безкоштовне юридичне консультування, налагоджено випуск сільського інформаційного бюлетня. Громадська світлиця організована і в Новогригорівці. За сприяння громадської організації «Відродження Новогригорівки», сільської ради та представників місцевих фермерських
господарств зроблено ремонт в сільській бібліотеці, придбано телевізор, комп’ютер, настільні ігри для молоді. В світлиці проводяться
зустрічі активістів села, готуються різноманітні свята, відновлюється музейна кімната історії села.
Отже, ми орієнтуємося на реальні потреби своїх земляків, враховуючи всі вікові категорії і стали їм дійсно корисними і необхідними, знайшли партнерів в особі громадських організацій, інших
суспільних інституцій та місцевої влади.
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Бібліотеки Новоукраїнського району запрошують,
допомагають, консолідують
Тетяна Козловська,
директор Новоукраїнської ЦРБ,
нагороджена відзнакою
«Духовний скарб Кіровоградщини»
Напевно, буде доречно розпочати з історії нашої бібліотеки. З
1936 року наша бібліотека веде свою історію. В цьому році нам виповнюється 80! В місті і раніше працювала хата – читальня, але
статусу районної бібліотека набула саме в 1936 році. Книжковий
фонд збирали «по крихтах», багато книг було подаровано жителями міста, найбільше Павлом Ксенофонтовичем Андрієвським, який
і був першим завідуючим районною бібліотекою з 1936 по 1945
рік. Він приятелював з видатним українським письменником, громадським діячем Миколою Кіндратовичем Вороним в часи перебування того в м. Новоукраїнка. Про це П.Андрієвський згадує в газеті «Українець».
Першим приміщенням бібліотеки стали дві кімнати в Піонерському палаці, який знаходився в міському парку. В одній кімнаті була бібліотека для дорослих, в іншій – для дітей. В 1975 році бібліотеки району централізувалися в систему. Поступово налагоджувалася робота у всіх структурних підрозділах, напрацьовувався досвід, активно і ефективно працювала система підвищення кваліфікації, надавалася методична і практична допомога сільським бібліотекарям.
Але з 1992 по 1996 рік мережа бібліотек Новоукраїнського району скоротилася з 42 до 34 бібліотек. У зв’язку зі скрутною економічною ситуацією в країні взагалі і в галузі «культура» зокрема,
щоб не закривати бібліотеки і надалі, для економії бюджетних коштів в 1996 році було прийнято рішення про проведення часткової
децентралізації Новоукраїнської ЦБС.
Розпорядженням голови району було розподілено функції між
відділом культури та сільськими радами. Приміщення бібліотек,
майно та виплата заробітної плати передано у підпорядкування відповідних сільських рад. Бібліотечними фондами, а також передплатою періодичних видань опікувався відділ культури, зокрема директор ЦРБ. Всі кошти на придбання літератури та періодики розподілялися по всіх 34 бібліотеках.
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Досить складний це був час. Багато працівників сільських бібліотек було переведено в режим неповної зайнятості, постійно виникали проблеми з вчасною виплатою заробітної плати, про поповнення фондів мова взагалі не йшла, а передплата періодики була
дуже обмеженою.
Але певний досвід роботи в умовах децентралізації ми набули.
Проводили семінари і практикуми, на яких навчали працівників
працювати самостійно в нових умовах: нести повну відповідальність за всі процеси бібліотечної роботи, залучати додаткові спонсорські кошти. Сільські бібліотеки стали більш самостійними, навчилися вирішувати фінансові проблеми, питання передплати періодичних видань та придбання літератури. Дещо стабілізувалася
економічна ситуація в державі, налагодилася робота сільських бібліотек, поступово працівників стали переводити в режим повної
зайнятості, піднімалося питання про відновлення централізації нашої системи. Питання начебто вирішувалося позитивно. Готувався
навіть проект розпорядження про відновлення централізації.
Але зі змінами до Бюджетного Кодексу, стало неможливим фінансування закладів з різних бюджетів, в жовтні 2002 року сесія
Новоукраїнської районної ради прийняла рішення № 71 «Про проведення повної децентралізації бібліотечної системи». Сільські бібліотеки передані в комунальну власність територіальних рад. За
центральною районною бібліотекою залишено функцію методичного центру, здійснення контролю та збору інформації про роботу
бібліотек району, при звільненні та прийомі на роботу працівників
сільських бібліотек - обов’язкове погодження з відділом культури
та ЦРБ, що вони і роблять, Через це, довго не могли затвердити бібліотекаря Веселокутської бібліотеки. Ті, що погоджувалися працювати - не відповідали нашим критеріям, ті, що нам підходили,
після співбесіди лякалися і відмовлялися від цієї посади.
Але і це ми пережили, поступово вчилися працювати поновому, бо публічні бібліотеки традиційно є сьогодні чи не єдиним
закладом, який здатен задовольняти інформаційні, освітні, дозвіллеві потреби місцевих громад. Різні бібліотеки це роблять по –
різному, виходячи із своїх можливостей, але лише ті успішні, які
забезпечують високий рівень та комфортність бібліотечноінформаційного обслуговування.
Бібліотеки району вчасно зрозуміли ці тенденції і включилися в
процес формування дійсно сучасної, інноваційної бібліотеки.
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Наш Новоукраїнський район був у числі перших, хто розпочав
реалізацію проекту «Мережа громадянської освіти». В 2001 році для
нашого невеличкого містечка створення інформаційно – ресурсного
центру на базі районної бібліотеки з вільним, безкоштовним доступом до мережі Інтернет було справжньою інформаційною революцією та великим технічним проривом. В 2001 році ми, працівники бібліотеки, далекі від техніки та від інформаційних технологій вчилися
разом з нашими користувачами. Бажання задовольняти якісніше запити своїх читачів було великим стимулом для оволодіння цієї нової
для нас, але надзвичайно цікавої та потрібної роботи.
Звичайно, для нас це була і суттєва фінансова підтримка, ми
отримали комп’ютер, принтер та оплату Інтернет – зв’язку, це була
і цікава навчальна програма, це була велика бібліотечка літератури
юридичного напрямку, це був початок нового, більш якісного обслуговування місцевого населення. Роками ми напрацьовували досвід, проводили тренінги та інформаційні сесії, навчали своїх користувачів самостійній роботі з комп’ютером, створювали нові послуги, допомагали громадським організаціям в їх проектній діяльності,
росли і розширювалися.
Наступним етапом розвитку і становлення Новоукраїнської
районної бібліотеки стало створення веб – сайту. Веб-сайт бібліотеки - один з перших у місті став дійсно потужним ресурсом для місцевої громади та віртуальних користувачів з різних куточків світу.
На ньому можна було знайти унікальні краєзнавчі матеріали про
природні та промислові ресурси рідного краю, талановитих земляків, анонси масових заходів та відеозвіти про їх проведення, а також повнотекстові документи органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
Сьогодні ми продовжуємо роботу з наповнення та удосконалення нашого блогу і з кожним роком його відвідують все більше і
більше користувачів.
Сьогодні це здається таким легким і простим, а тоді, на початку
минулого десятиліття, для нас було дуже складно: змінювати свій
світогляд, опановувати техніку, вчитися швидко реагувати на зміни. Для нас це був справжній прорив, і ми раді, що ми вчилися і з
кожним днем змінювалися.
Важливим напрямком для успішної роботи бібліотеки є залучення інвестиційних коштів, участь в грантових конкурсах та програмах.
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В рамах програми «Бібліоміст на 2010 рік встановлення 15
комп’ютерів на 76 тис. гривень – це була величезна сума і величезне досягнення. За нами потроху потяглися і сільські бібліотеки, але
в нас дуже незадовільна якість зв’язку в сільській місцевості і цим
мотивують деякі сільські голови свою відмову в сприянні
комп’ютеризації своїх бібліотек, вважаючи, що затрачені кошти не
будуть відповідати успішному кінцевому результату.
Сьогодні для користувачів центральної районної бібліотеки, дитячої та Рівнянської сільської Інтернет став ще більш доступним. В
бібліотеках створено Wi- Fi зони, що також дозволило не лише залучити нових користувачів, а й підтвердити імідж бібліотек, як
прогресивних інформаційних закладів.
У наш час у зв’язку з орієнтацією діяльності бібліотеки на потреби жителів, індивідуалізацією обслуговування користувачів, приділенням особливої уваги забезпеченню їхніх інформаційних, культурних, соціальних, побутових запитів, створюється образ бібліотеки як центру громадського життя і культурного спілкування. Бібліотеки району, і в першу чергу наша центральна бібліотека, намагаються відповідати цьому образу.
Ми весь час щось нове задумуємо. Чотири роки поспіль проводили акцію «Почесний бібліотекар» у рамках якої посвячення в читачі разом з працівниками відділу обслуговування бібліотеки проводили відомі, шановані люди нашого міста. Я вже не раз згадувала
про цю акцію, більшість почесних бібліотекарів сьогодні є нашими
партнерами.
Крім того, ми два роки працювали в проекті МММ, про який
знали в місті. Ми налагодили дружні зв’язки з лікарнею й по сьогодні їх підтримуємо. Потім був проект «Академія здоров’я успішної
людини», учасниками заходів було також багато представників місцевої влади, спортсменів, успішних людей, які багато чого досягли
в своєму житті. В минулому році був проект «З Україною в серці»,
який згуртував навколо бібліотеки багато патріотів нашого міста та
району, волонтерів, військовий комісаріат, владу, молодь.
Однією з форм діяльності, яка робить бібліотеку більш відомою і впізнаваною, є вуличні акції та флешмоби. Виходячи до людей, особливо в дні, коли з навколишніх сіл вони приїздять на районний базар, ми спостерігаємо різні реакції: від підтримки і захоплення нашими заходами та ідеями до великого подиву: «А що бібліотеки ще працюють?
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Флешмоби ми завчасно плануємо, але інколи до нас приєднуються люди, які проходили мимо. Так було і з флешмобом «Україна
єдина», і з флешмобом «Я люблю свою бібліотеку». І це – чудово!
Ми залучаємо представників владних структур і до складу журі
наших щорічних конкурсів, і до заходів нашої громадської організації, і гостинно приймаємо їх, коли проходять зустрічі з ветеранськими організаціями чи ліквідаторами аварії на Чорнобильській
АЕС. Одним словом, не даємо їм спокою, а показуємо, що бібліотека активна, діюча, що в нас постійно проходять заходи, в нас багато
користувачів, ми всім потрібні. Цьому ж вчимо і сільські бібліотеки, але, якщо наша районна влада охоче приходить до нас, то з
сільськими головами контактувати складніше.
Не могла наша громада не помітити, що і візуально ми намагаємося зробити бібліотеку привабливою. Якщо традиційні книжкові
виставки з часом почали втрачати свою ефективність, тепер ми робимо їх більш яскравими, як, наприклад, виставки – інсталяції, тобто такі, мимо яких пройти неможливо.
Вся діяльність нашої бібліотеки спрямована в першу чергу на
задоволення потреб місцевого населення. На період з квітня по листопад продовжуємо час роботи бібліотеки на одну годину. За два
роки ми пережили два ремонти, не закриваючись, продовжували
обслуговування, хоч було не просто з переміщенням фонду та
комп’ютерної техніки. Це свідчить про те, що ми дуже любимо своїх читачів і вони нам відповідають взаємністю. Приємно, коли, не
дивлячись на незручності, наші користувачі раділи разом з нами
нашому великому ремонту, бажали нам успіхів і всіляких гараздів.
А ще приємніше, коли читачі приносять нам книги з домашніх бібліотек, дарують бібліотеці і кажуть: «нехай ще хтось почитає, бо
люди до вас ходять». За два останніх роки всім бібліотекам району
подарували 1465 книг, з них трохи більше половини – 796 – нашій
бібліотеці. І це – хороші книги, які ми вже поставили на бібліотечні
полиці.
А дитячий куточок у відділі абонементу дає змогу молодим мамам, які прийшли до нас вже й після реалізації проекту МММ, частіше приходити до бібліотеки обміняювати книги, користуватися
комп’ютерами, спілкуватися з подругами.
І, нарешті, показником роботи бібліотеки і прихильного ставлення до неї з боку громади вважаю також створення гідних умов
праці для бібліотекарів та комфортних умов для користувачів.
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Новоукраїнська центральна районна бібліотека має славну і цікаву історію. В різні часи по різному складалася її доля, але завжди
з гідністю вона несла горде звання скарбниці духовності, знань і
досвіду людства.
Бібліотека - альтернативна освіта протягом усього життя
Ірина Кучеренко,
завідуюча Інтернет-центром
ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
«Освіта - це свідок минулого,
реалії сучасного і погляд у майбутнє»
Аліна Волощук
У рамках Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) зазначено, що
Бібліотека – це єдина інституція, що надає вільний доступ до
інформації, знань і культурного надбання нації та світу і сприяє
просвіті.
Бібліотеки покликані сприяти навчанню протягом життя,
отриманню знань і навичок, важливих для суспільства знань.
Термін «освіта протягом усього життя» виник в 1960-і роки
і став використовуватися на міжнародних семінарах, таких
міжнародних організацій як ЮНЕСКО і Рада Європи. Разом з
цим терміном широко застосовуються і інші терміни, такі як
«безперервна освіта», «продовжена освіта», «рекурентна освіта»,
«освіта дорослих», «освіта протягом всього життя»,
«самокероване навчання». Не зупиняючись на розкритті їх суті,
відзначу, що останнім часом в українській мові частіше за інші
застосовується термін «безперервна освіта».
Популярні форми навчання.
Тренінг виник у ХІХ ст. спочатку як різновид психотерапії,
і лише у ХХ ст. він набув поширення як форма навчання у
професійній освіті. Тренінг – це одночасно і процес пізнання себе
та інших, і ефективна форма опанування знань.
Майстер-клас – тематична групове навчання та робота з
підвищення кваліфікації спеціалістів, заснована на успішному
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досвіді одного – двох практиків.
«Мозкова атака» («мозковий штурм») – ефективна форма
навчання, стимулювання нових ідей та творчих пропозицій,
пошуку швидкого та легкого шляху вирішення складних проблем
і прийняття рішень.
«Баскет-метод» – форма індивідуального навчання на
основі імітації ситуацій, які часто зустрічаються в практиці
роботи керівників. «Баскет-метод» незамінний для навчання
нових працівників, прийнятих на керівні посади .
Моделююча гра містить елементи моделювання основної роботи
або конкретного об’єкта й дозволяє об’єднати професійну
діяльність і роботу з інформацією.
Рольова гра – форма навчання, що передбачає розподіл
ролей, переробку інформації й підготовку матеріалу відповідно
до запропонованого сценарію. Вона стає усе більш популярною
при навчанні кандидатів на керівні посади.
Активні форми навчання мають певні переваги:
• більш легке сприйняття нового матеріалу;
• широке використання досвіду;
• вироблення у слухачів нового підходу до вирішення проблем
під час навчання;
• можливість чітко побачити моделі ефективної та неефективної
поведінки.
Головна зміна іміджу бібліотек – навчання роботі на
комп'ютері і пошуку інформації в мережі Інтернет.
Істотно змінився імідж бібліотек і підвищилася якість
обслуговування читачів. Багато в чому за рахунок того, що до
наявних друкованих ресурсів бібліотек додалися електронні
повнотекстові видання та ресурси інших бібліотек. У читачів,
з'явилася можливість безоплатної роботи з інформаційними
ресурсами Інтернет, спілкування в соціальних мережах,
використання електронної пошти. Відвідувачі отримали доступ
до баз даних повнотекстових електронних інформаційних видань,
які використовуються при підготовці рефератів, пошуку текстів в
електронному вигляді. Але, найголовніше, з'явилася прекрасна
можливість безкоштовного навчання роботі на комп'ютері і
пошуку інформації в мережі Інтернет.
За 10 місяців 2015 року в Інтрнет-центрі проведено 122
тренінги, в ході яких пройшли навчання 745 користувачів.
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Робота нашого Інтернет-центру спрямована на організацію
вільного доступу до інформаційних ресурсів студентів та учнів,
представників громадських організацій, безробітних, військовослужбовців, людей з обмеженими фізичними можливостями,
працівників галузей культури, освіти та інших категорій
користувачів бібліотеки.
На базі Інтернет-Центру постійно проводяться тренінги для
людей похилого віку, інвалідів, дітей та користувачів бібліотеки
за темами: «Базовий комп’ютер», «Розширений пошук в
Інтернет». Навчання проходить як в групах, так і індивідуально.
Робота Центру сприяла підвищенню фахової кваліфікації
працівників бібліотек області, для котрих проводяться тренінги,
оглядові та практичні заняття з основ використання Інтернету.
Теми тренінгів в Регінальному тренінговому центрі:
1.
Технології Web 2.0 для бібліотек і користувачів:
нові можливості розвитку бібліотечного середовища.
2.
Cтворити сайт з нуля.
3.
Створення блогів.
Великим попитом в нашому Інтерент-центрі користується
інтерактивна дошка IWB - гнучкий інструмент, що об'єднує в
собі простоту звичайної маркерної дошки з можливостями
комп'ютера. У комбінації з мультимедійним проектором стає
великим інтерактивним екраном, одним дотиком руки до
поверхні якого можна відкрити будь-який комп'ютерний додаток
або сторінку в Інтернеті й демонструвати потрібну інформацію
або просто малювати. Усе, що ви намалювали або написали,
програмне забезпечення інтерактивної дошки дозволяє зберегти у
вигляді комп'ютерних файлів роздрукувати, відправити
електронною поштою, навіть, зберегти у вигляді Web-сторінок і
розмістити їх в Інтернеті.
«Першопроходцями» у використанні інтерактивної дошки
стали працівники Інтернет-центру і відділу інформаційних
технологій та електронних ресурсів, які розробили та провели
тренінги з використання інтерактивної дошки в бібліотечній
діяльності для бібліотекарів області у рамках програми
«Бібліоміст». Цікавий інформаційний матеріал, консультаційна
допомога, практичні заняття – все це сприяло активності
учасників тренінгу в оволодінні новими навичками.
Застосування інтерактивної дошки під час проведення за123
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ходів для дітей дозволяє бібліотекарю знаходитись у постійному
контакті з дітьми, зробити заходи живішими, учасники можуть
активно коментувати зображення на великому екрані. Віртуальні
подорожі, під час яких відвідувачі запрошуються мандрувати різними куточками планети, дозволяють дітям бачити реальне відображення на екрані, самостійно обирати маршрут мандрівки, що
сприяє розвитку спостережливості, уваги та пам'яті в дітей. У
цьому ми, працівники Інтернет-центру, переконалися під час віртуальної мандрівки «Вулицями рідного міста», інтерактивної години «Безпека в Інтернеті».
Новітній напрям в навчанні і проведенні масових заходів –
веб-презентації для студентів та віртуальні екскурсії для
школярів, а також дітей з фізичними вадами. Колекція ІнтернетЦентру містить, наприклад, такі: «7 чудес України», «Бібліотеки
світу», “Віртуальні мандрівки рідним краєм”, «Здоровий спосіб
життя», «Дитячий світ» (природознавчого напрямку) для учнів
початкових класів.
Навчальні тренінги «Медійна освіта для літніх людей, як
складова освіти протягом всього життя».
Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І. Чижевського на базі Інтернетцентру брала участь у реалізації проекту «Медійна грамотність
для літніх людей», який підтримано організацією DVV
International.
Тут проводилися навчальні тренінги «Медійна освіта для
літніх людей, як складова освіти протягом всього життя» для
зазначеної категорії людей.
Сьогодні, мабуть, важко знайти бібліотеку, яка б не
працювала в медіа - освітньому просторі, не намагалась створити
власні проекти або продукти на допомогу медіа - орієнтуванню
своїх користувачів.
Креативний досвід роботи сільських бібліотек
Олександрійської районної ЦБС
Надія Левченко,
методист Олександрійсьої
районної ЦБС
Вразити сучасного користувача і зробити його відвідування бібліотеки яскравою подією – завдання нелегке. Бібліотекарі Олекса124

ндрійської районної централізованої бібліотечної системи розуміють, що існування бібліотеки в громаді залежить від ентузіазму,
професійної активності, інноваційності і креативності бібліотечних
фахівців.
Щоб зробити свою бібліотеку помітною, надати її діяльності
нестандартної форми і змісту, бібліотекарі постійно знаходяться в
творчому пошуку, розвивають соціальне партнерство, генерують
нові ідеї. Цьому в першу чергу сприяє проектна діяльність.
Дієва та результативна співпраця налагоджена бібліотеками системи з громадською організацією «Олександрійський гендерний
інформаційний центр» (ОГІЦ), членами якої є також і бібліотечні
працівники.
Члени Приютівської селищної громади одними з перших в Олександрійському районі приєднались до електронного урядування
завдяки участі Приютівської бібліотеки - філії в реалізації проекту
«Публічні бібліотеки – мости до е-урядування», що був підтриманий Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в
рамках програми «Бібліоміст».
Найкориснішим результатом проекту є функціонування в селищній раді інформаційної агенції, де бібліотекар два рази на
тиждень надає консультації та практичну допомогу. В бібліотеці ж
з’явилась нова послуга «Швидка інформаційна допомога», відтепер
жителі селища за попереднім замовленням по стаціонарному чи
мобільному телефону мають можливість у зручний час скористатися е-послугами за місцем проживання, використовуючи бібліотечний ноутбук.
Відгукуючись на реалії сьогодення, бібліотекарі Войнівської,
Добронадіївської, Протопопівської, Новопразької центральної бібліотек- філій в рамках проекту «Майбутнє України – в єдності з
Кримом», організували і забезпечують функціонування інформаційних центрів «Крим – це Україна», провели резонансну просвітницьку кампанію, в ході якої відбулися мультимедійні години,
флеш-моби, дискусійні години.
В рамках реалізації програми «Профілювання сільських бібліотек Олександрійщини», бібліотекарі Комінтернівської, Березівської, Червонокам’янської, Добронадіївської бібліотек-філій зосереджують зусилля на одному з напрямків роботи, що відповідає інтересам громади.
Так, при Комінтернівській бібліотеці-філії діє центр підтримки
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молодої сім’ї, в рамках роботи якого організовано тематичну зону
«Інформаційний простір молодої сім’ї» (пільги, консультації, поради). Діє школа молодої сім’ї «Світ сім’ї: як мрії втілити в реальність», проводяться родинні фестивалі «Сила кожного в родині, сила родини в кожному», дискусійні майданчики «Секрети домашньої дипломатії, або як обійти гострі кути», благодійні акції «Родина допомагає родині» (збір одягу, взуття, іграшок). Родини заощаджують свій сімейний бюджет, здійснюючи в бібліотеці шопінг в
Інтернеті «Де знайти? Як придбати? «.
При Добронадіївській бібліотеці-філії організовано центр дозвілля, в якому використовуються методи гри та ігрового тренінгу,
театралізації, змагання, імпровізації, самореалізації. Організовуються арт-вікенди (майстер-класи, виставки творчості, віртуальні та
реальні екскурсії, мистецькі конкурси), проходять цикли інтерактивних занять:»Вислови себе в кольорах»; «Вислови себе в масці»
(акторська майстерність); «Вислови себе в слові», костюмовані вечірки - Бібліотусовка «У DJ Люди». Бібліотека-філія тісно співпрацює з сільським Будинком культури, з яким спільно організовуються та проводяться яскраві, видовищні масові заходи, мають сформовану матеріальну базу: костюми, декорації, грим та ін.
Березівська бібліотека – філія, організувавши центр громадської
активності, стимулює жителів села до участі у вирішенні ключових
проблем на місцевому рівні. З ініціативи бібліотекаря створено
громадську організацію «Творчість. Ініціатива. Енергія», в рамках
реалізації одного з проектів якої при бібліотеці організовано та функціонує Центр правової підтримки громади. Діє школа лідера
«Активна молодь – благополуччя громади», цікаво проходять майданчики ідей «Топ-новатори», зустріч із представниками виконкому сільської ради на громадському форумі «Один день з владою».
При Червнокам’янській бібліотеці-філії створено центр «Милосердя». На території села Червона Кам’янка функціонує стаціонарне відділення для тимчасового або постійного перебування
одиноких громадян, в якому проживають люди похилого віку. Саме
вони найбільше потребують теплого слова і піклування від оточуючих.
Бібліотека за допомогою своїх специфічних засобів та форм роботи допомагає таким людям перебороти почуття самотності. При
бібліотеці організовано службу уваги “Душу зцілювати добром”,
проводяться вечори улюблених мелодій «Тихо над річкою»,
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«Пісне, ти юність мою пам’ятаєш?», гумористично-розважальні
посиденьки «Не сумуймо!», планується започаткування роботи ретро – кінозалу «Ностальгія».
Не зважають на поважний вік і слухачі Вищої народної школи,
яка діє при Новопразькій центральній бібліотеці-філії. На факультеті «З комп’ютером на ТИ» опановують новітні технології.
Пам'ятаючи про те, що в інформаційному суспільстві все
змінюється дуже швидко, бібліотекарі намагаються динамічно та
креативно реагувати на виклики часу, впроваджують сучасні підходи до організації бібліотечного обслуговування, шукають нестандартні, оновлюють, модифікують традиційні форми роботи.
В Червонокамянській бібліотеці-філії реалізовано креативну
ідею - БІБЛІОВЕЛОТЕКА. Бібліотекар на велосипеді доставляє
книги користувачам за місцем їхнього перебування, так як багато
людей за станом здоров’я не можуть відвідувати бібліотеку. Усі,
хто потребує такої послуги, телефонують бібліотекарям, або переказують через соціальних працівників.
В Бандурівській бібліотеці-філії замість звичних стін з книжковими стелажами, стелі та підлоги діти побачили гойдалки, дерева,
траву та яскраве сонечко. Адже влітку бібліотека запрошувала
своїх користувачів до бібліотеки «Під парасолькою».
Вуличний університет «Світ – це ми» проходив на подвір’ї Новопразької центральної бібліотеки-філії.
Вищезгаданими заходами креативність бібліотечних працівників Олександрійщини не обмежується. Своїми успіхами, планами
і напрацюваннями бібліотекарі діляться на сторінках в соціальних
мережах, на блогах, сайтах.
І надалі ми налаштовані не зупинятися на досягнутому, адже
ставимо перед собою надамбітне завдання - перетворити бібліотеки
на сучасні центри громади.
Інновації як стратегічний напрямок розвитку бібліотек
Олена Ліпей,
заступник директора
з наукової роботи
Кіровоградської обласної
бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка
Глобальність змін у суспільстві спонукає представників різних
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галузей впроваджувати нові технології, визначати нові способи подолання суперечностей, шукати нові шляхи розвитку діяльності.
Разом з новими технологіями у наше життя увійшло та міцно затвердилося поняття «інновація». За частотою вживання воно сьогодні немає собі рівних. Всі говорять про інноваційну діяльність.
Що ж означає це поняття? Термін «інновація» активно почав
використовуватися не так давно, хоча це поняття було введено в
науковий обіг ще в 30-ті роки ХХ століття австрійським економістом І.Шумпетером. Слово «innovation» у перекладі з англійської –
«нововведення», «новаторство» розуміють як використання нововведень, новаторства у вигляді нових технологій, видів продукції,
послуг, форм організації виробництва і праці, обслуговування та
управління.
Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» «інновації – новостворені (застосовані) або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість
виробництва або соціальної сфери…» .
За Бібліотечною енциклопедією «інновація» означає «оригінальна ідея», що виходить за межі існуючих канонів, традиційних
форм, методик, або «проект, який відображає новий підхід до змісту та організації бібліотечного обслуговування, технологій чи управління бібліотекою». З поняттям «інновація» тісно пов’язані такі
терміни, як «новація», «винахід», «відкриття», «нововведення». У
бібліотечній практиці інновації – це реалізовані ідеї, кінцевий результат здійснення процесу, що має якісною характеристикою абсолютну або відносну новизну; виходить за межі засвоєних традицій; виводить професійну діяльність на принципово поліпшений
або якісно новий рівень.
Світовий бібліотечний досвід показує, що проблеми нововведень завжди були актуальними. Актуальність розгляду інновацій як
стратегії, фактору і умови розвитку бібліотек обумовлена тим, що
технологічні інновації привели сучасне суспільство в стан, при
якому процес створення, збереження, доступу і поширення знань,
інформації та інших культурних цінностей переживає кардинальні і
безповоротні зміни.
Освоєння інновацій як інструменту для розвитку бібліотечноінформаційної сфери видається неминучим. Переглядається багато
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традиційних методів бібліотечної роботи, виникає необхідність відновлення і збагачення колишніх теоретичних і практичних установок з тим, щоб знайти професійні відповіді на численні вимоги часу.
Говорячи про інновації у бібліотеці, слід ще мати на увазі, що
це - інновації соціально-культурного типу. Серед фахівців бібліотечно-інформаційної сфери побутують різні думки про значення
інновацій. Бібліотечні нововведення розуміють і як засіб поширення «передового бібліотечного досвіду» в рамках науковометодичної діяльності бібліотек, і як напрямок діяльності з пошуку
нових шляхів функціонування, розвитку та вдосконалення бібліотечної роботи (зокрема, з використанням інформаційнокомунікаційних технологій та середовища цифрової інформації), і
як сучасний засіб творчого зростання співробітників бібліотек.
Отже, сьогодення потребує: пошуку раціональних способів управління змінами, що відбуваються в інформаційному просторі;
способів, які дозволяли б передбачати проблеми та випереджати їх
виникнення; прогнозування розвитку бібліотеки; своєчасного і якісного надання користувачеві необхідної інформації, послуги або
бібліотечної продукції.
І всім фахівцям бібліотечної справи стає очевидно, що саме
інноваційний шлях розвитку бібліотек, оновлення всіх сторін їх
життєдіяльності забезпечать виконання покладеної на них соціальної місії.
Наведу декілька прикладів впровадження інновацій у діяльність
нашої бібліотеки і дитячих бібліотек області.
У сучасній дитячій бібліотеці дитина розпочинає своє знайомство з інформаційною культурою, і тому завданням нашої бібліотеки ми вбачаємо не тільки створення та забезпечення можливостей
безкоштовного доступу користувачів до ресурсів мережі Інтернет,
але й постійне удосконалення бібліотечно-інформаційного сервісу;
пошук нових підходів до інформаційної підготовки користувачів та
форм бібліотечного спілкування.
Завдяки ініціативі фахівців обласної бібліотеки для дітей
ім.Т.Г.Шевченка, нові сторінки та розділи з’являються на бібліотечному веб-сайті, за допомогою якого заклад підтримує постійний
зв’язок з громадою. Наші користувачі цікавляться новинами, анонсами масових заходів. У 2015 році бібліотека змогла удосконалити
процес створення електронного каталогу та представити його на
офіційному веб-сайті, яким тепер може скористатися кожен віртуа129

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

льний і реальний відвідувач. І вже рік, як фахівцями відділу
комп’ютерних технологій та забезпечення Інтернет-доступу користувачам, було відкрито новий сервіс для читачів бібліотеки «Продовження книг он-лайн», який набуває все більшої популярності
серед дітей та їхніх батьків. За рік цим сервісом скористалось майже 2 тисячі віддалених користувачів бібліотеки, яким на їхні електронні скриньки були надіслані повідомлення про продовження бібліотечних документів.
Розширенням можливостей інформаційної комунікації з
населенням та представлення бібліотеки в Інтернет-просторі стало
створення протягом останніх двох років професійних блогів:
«Бібліотечна студія «АРТ-СВІТ» відділу естетичного спрямування
та організації змістовного дозвілля користувачів, «Бібліотечна міні–
школа «Вулик»« відділу дитячого та сімейного читання та «Biblioport» відділу підліткового читання та інформаційноконсультативних послуг користувачам. У кожному відділі
визначилися бібліотечні фахівці, які відповідають за ведення
блогів, самостійно обравши дизайн, структуру та їх змістовне
наповнення. І тепер усі матеріали, представлені на блогах – це плід
ініціативи, творчості, фантазії та професійного досвіду самих
бібліотекарів. Усі блоги – не схожі між собою, але мета в них одна
– дати можливість творчо розкритися бібліотекарям та залучити
зацікавлених користувачів до бібліотеки, застосовуючи електронні
ресурси та сервіси закладу.
В наших планах на наступний рік розширити можливості
інформаційної комунікації з користувачами через мережу Інтернет.
У наш час книзі доводиться майже боротися за аудиторію з телебаченням, кіно, Інтернетом. Але читання – це не просто спосіб
отримання інформації, це унікальний процес, здатний зробити з
людини особистість, яка вміє відчувати, співпереживати, мислити,
знаходити відповіді на будь-які запитання. Які б технології не
з’являлися, як би політичні системи не мінялися, як би не стосувалися нас проблеми кризи, а читання на будь-яких носіях – це необхідний елемент розвитку мислячої людини. Тому пріоритетним напрямом діяльності будь-якої бібліотеки сьогодні залишається просування і популяризація читання.
Так, після участі фахівців нашої бібліотеки у практичному семінарі «Казки з усього світу оживають у дитячих бібліотеках» на
базі Гете-інституту (м. Київ) із запрошенням фахівців з Німеччини,
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виникла ідея створення у відділі дитячого та сімейного читання інтерактивного проекту «В гостях у казки».
Пріоритет читання не означає відмови від досягнень в галузі
інформаційних технологій. Наше завдання – зберегти баланс між
інформаційною діяльністю і розвитком у дітей читацької культури.
Малюкам подобається грати в казки. Саме казка близька й співзвучна дитячому світовідчуттю, і цілий період свого життя діти надають їй перевагу. Але популяризувати і читати з дітьми казки в інтерактивному проекті «В гостях у казки» допомагає комплекс інструментів: поєднання голосного читання з мультимедійними технологіями, ляльковою виставою, грою, виступами бібліотечних
аніматорів та використанням мистецтва оригамі. Застосовуючи такі
види роботи та інтерактивні завдання, ми не тільки допомагаємо
малюкам поринути у чарівний світ казки, а й сприяємо розвитку
їхньої уяви, творчого мислення, моторики рук під час майстеркласів, а головне – знайомимо малюків з народними казками та
творами для дітей класиків світової літератури. І в даному випадку
електронна культура здатна посилити можливості книжкової, це
просто черговий інструмент, який допомагає вирішити проблему
просування читання новими і сучасними методами.
Не треба боятися руйнувати стереотипи у проведенні масових
заходів для користувачів. Адже користувачі бібліотек – звичайні
люди, які також втомлюються психологічно від невирішених проблем, ритму життя, поганих новин. Особливо це стосується такої
ранимої категорії, як діти, яким сьогодні дуже не вистачає живого
спілкування. Тому, ми намагаємось поряд із заходами національнопатріотичного, морального та культурно-просвітницького спрямування, застосовувати розважальні форми заходів для дітей. Так,
вперше цього року у нас пройшов захід «Сутінки в бібліотеці». Під
час канікул ми хотіли розважити дітей та познайомити їх з культурними традиціями інших народів. Як, думаю, ви здогадались захід
було присвячено популярному у країнах Європи і США святу Хеловін. Захід проходив у п’ятницю 30 жовтня, і усі користувачі бібліотеки, які відвідали нас в цей день, мали можливість доторкнутися до містичної атмосфери свята, розпочинаючи з незвичайного
оформлення вестибюлю, зали, книжкової виставки «Монстрокласні книжки», образів самих бібліотекарів та їх помічників. Чесно
кажучи, ми не очікували, що під час канікул до нас завітає така велика кількість дітей, щоб взяти участь у цьому містично131
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феєричному дійстві, під час якого всі бажаючі змогли перевтілитися в чаклунів, фей, привидів або створити свій власний образ. Діти
розважались, виконували різноманітні конкурсні завдання, позмагались в спритності, познайомилися з книгами, представленими на
книжковій виставці «Монстро-класні книжки», почули «живу»
скрипку та на завершення - взяли участь у конкурсі костюмів та дитячій дискотеці. Було дуже багато сміху та заявок на проведення в
наступному році свята «Сутінки в бібліотеці – 2».
Цікаві заходи з елементами інновацій проходять і в дитячих бібліотеках області.
Так, хочеться відмітити масштабне свято «Відкриває двері казка», що вийшло за рамки суто бібліотечного і переросло в районне,
яке Долинська районна бібліотека для дітей готує спільно з бібліотечними працівниками сільських бібліотек, районним культурно
– дозвіллевим комплексом і міською радою. Це надзвичайно захоплююче чарівне дійство було вирішено зробити гарною традицією
усього району і відзначати у другу середу червня кожного року.
На допомогу підтримці і просуванню читання як основи інтелектуального, творчого, особистісного розвитку дитини в Олександрійській ЦМДБ ім.Ю.Гагаріна діють власні бібліотечні програми:
«Надаємо крила»; «Школа інформаційного комфорту»; «Бібліомістечко – дитячий простір». В рамках програм в бібліотеці впроваджувались інноваційні форми проведення заходів для дітей, функціонують зони інформаційного комфорту: «Kinekt-майданчики»,
«Ігровий квартал», «Музичний балаганчик», «Бібліотечний кінозал», «Бабусина світлиця», «Планета «Комп’ютерія», «Казковий
дворик» та «Острів пригод» з виставками ляльок, цікавими новинами та корисними порадами.
В рамках програми літніх читань «Книги + діти = не нудне літо», розробленою фахівцями Компаніївської РДБ, у літній період в
бібліотеці було оформлено ігрову зону, де діти проводили час за
читанням, малюванням, складанням головоломок, пазлів, гралися з
іграшками, відвідали бібліотечний кінозал. Одним словом фахівці
бібліотеки доклали усіх зусиль для створення умов для радісного
читання дітьми кращих творів української та світової літератури,
для творчої самореалізації дітей районного центру та забезпечення
їхніх потреб у сфері відпочинку в літній період.
Бібліотекарі Кіровоградської Центральної міської бібліотеки
для дітей разом з користувачами провели презентацію проекту
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«Читай, Кіровоград!» під час пізнавальної дитячої передачі на обласному радіо «Скіфія-центр», а міська бібліотека–філія №12 для
дітей Кіровоградської МЦБС організувала конкурс селфі з улюбленою книгою «Я прочитав, раджу тобі!».
Користувачів Побузької МДБ Голованівського району вразило
незвичайне оформлення презентаційної виставки «Книжковий
дощ», адже книги спускалися до читачів прямо зі стелі, й усі відвідувачі бібліотеки проходили крізь цей «дощ». Тож, залишитися без
книги було неможливо.
Останнім часом широку популярність набуває така, нова для бібліотек, форма реклами книги як буктрейлер. Різноманітні буктрейлери на твори сучасних українських письменників та серію книг
«Сучасна дитяча проза» створено фахівцями обласної бібліотеки для
дітей ім. Т.Г.Шевченка, Добровеличківської та Устинівської РДБ, які
користуються успіхом в плані промоції читання серед дітей.
Одним із завдань проекту Олександрівської РДБ «Організація
нових послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» є
програма «З Інтернетом – до вершин духовності», спрямована на
інформаційну підтримку дітей з Недільної православної школи при
Олександрівській Свято-Успенській церкві, в якій відсутній Інтернет. У зв’язку з цим, працівники РДБ вирішили створити дитячий
інформаційний центр православ’я «Віра і Надія». Тут, з учнями Недільної школи та іншими користувачами бібліотеки, які цікавляться
даною тематикою, проводяться різноманітні заходи.
Можна наводити ще багато прикладів інноваційної діяльності
бібліотек області. Але хочу наголосити, що з впровадженням сучасних технологій для нас відкриваються нові можливості, серед
яких найголовнішими є розвиток партнерських стосунків із громадами, який допомагає розширити сучасний бібліотечний сервіс.
Питання соціального партнерства бібліотек, співпраця з різними
громадськими організаціями, фондами, медіа-ресурсами – це дуже
важливий компонент просування бібліотечних послуг, проектів та
запровадження інновацій у діяльність бібліотек.
Так, завдяки співпраці нашого закладу з громадською організацією «Центр розвитку людини та сім’ї «Сонячний зайчик»« на базі
бібліотеки було започатковано проведення журфіксів з питань дошкільного виховання, відбулись тренінги за участю фахівців для
громади міста з проблем виховання дітей та спілкування в Інтернеті
і соціальних мережах.
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Також у 2015 році наша бібліотека долучилась до програми розвитку молоді і громад «Активні громадяни», що впроваджує Британська Рада в Україні, отримавши фінансування від Британської
Ради на придбання сучасного мультимедійного проектора, фліпчарта та 30 комплектів розвиваючих ігор для дітей в рамках проекту
«Бібліотечний клуб читання і розваг «Сонячний промінчик на книжковій полиці», який передбачає групову роботу з дітьми із застосуванням книго- та ігро-терапевтичних методів, спрямованих на
вироблення навичок комунікативної соціалізації для сталого розвитку громади міста. Проект буде реалізовуватися нашою бібліотекою спільно з громадською організацією «Центр розвитку людини і
сім’ї «Сонячний Зайчик», молодіжною громадською організацією
«Сімейний Монтессорі Центр «Ладушки», а також іншими партнерами та друзями бібліотеки.
І буквально днями розпочинає дію новий проект під назвою «У
дбайливій оселі – діти веселі!», де вже наша – обласна бібліотека
для дітей ім.Т.Г.Шевченка – виступає партнером ініціативної групи
переселенців, громадської організації «Спільна дія» та управління
освіти Кіровоградської міської ради. У рамках проекту на базі бібліотеки відбудуться тренінги для психологів зі шкіл міста Кіровограда, в яких навчаються діти з родин внутрішньо переміщених
осіб та батьків-переселенців. Проект профінансовано Stabilization
Support Services та КримSOS за підтримки Фонду стабілізації конфлікту та безпеки Британського уряду.
Поєднання загальнодоступності, багатофункціональності та сучасних інноваційних технологій у бібліотеках не тільки відкриває
більш ефективні можливості для обслуговування користувачів, але
і вимагає вироблення нових підходів до планування та оцінки результатів роботи.
Ефективне використання інновацій – це складне професійне завдання бібліотечної спільноти. Інноваційні підходи до реалізації поставлених завдань вимагають наявності у бібліотечних фахівців
знань, умінь і навичок, що сприяють організації, управлінню та здійсненню різних напрямів професійної діяльності. Будь-який бібліотечний фахівець повинен розуміти зміст інноваційних процесів, вміти
відслідковувати тенденції їх розвитку, володіти навичками інноваційного проектування. Коли інновація усвідомлена та впроваджена –
вона стає загальним надбанням. Істинність інновацій полягає в їх
позитивному впливі на якість обслуговування користувачів.
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На останок я хочу навести висловлювання Ґордона Драйдена
(Gordon Dryden) – новозеландського письменника, видавця та дослідника, який понад 30 років займається вивченням методів навчання, а також є продюсером понад 22 телевізійних проектів, присвячених проблемам освіти: «Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються».
Йдіть у ногу з часом, реагуйте на зміни, розширюйте грані соціального партнерства, не бійтесь запроваджувати нові бібліотечні
послуги або вносити елементи новизни у традиційні форми роботи
з користувачами – це завжди допоможе вам у виборі стратегічних
напрямів розвитку бібліотек та сприятиме закріпленню позитивного іміджу і популярності в громаді.
Кіно за гратами
(досвід роботи кіноклубу соціального і правового
кіно Docudays UA з «важкими» підлітками)
Світлана Приймак,
завідуюча відділом
соціокультурної діяльності
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Чи важко виховувати дітей? Як навчити підлітка сприймати моральні цінності, визначати духовні орієнтири? Скажете, любити дитину, ставитися до неї з повагою – так. А як любити «важких» підлітків, і не просто складних, а тих, хто уже фактично опинився за
гратами.
Ці 15-річні підлітки, які перебувають на обліку в Кіровоградській установі виконання покарань (УВП №14), зібрані з усієї області,
теж навчаються у школі закритого типу. Але на відміну від родин,
де люблячі батьки своїм прикладом показують пріоритет таких
цінностей як відповідальність, чесність, порядність, повага, уважність один до одного, ці підлітки неформально теж запозичують
досвід, старших досвідчених ув’язнених з не однією «ходкою», з
якими перетинаються тут же, в УВП. І на противагу такому «навчанню» педагоги-вихователі прагнуть залучити якомога більше
соціальних партнерів, які б показали переваги незагратованого
життя, життя їхніх творчих, талановитих ровесників.
Таким соціальним партнером стала Світлана Ушакова, завідуюча відділом мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Д. Чижевського і водночас модератор кіноклубу соціального і
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правового кіно Docudays UA, яка висловила власну ініціативу і
працює не лише з навчальними молодіжними групами загальноосвітніх шкіл та вузів, але й з такими підлітками – складними, гострими, недолюбленими, словом, незручними. Вона проводить культурно-просвітницьку роботу у формі дискусійного кінолекторію з
учнями екстернатного відділення вечірньої загальноосвітньої школи №38 та неповнолітніми, які утримуться в УВП №14. Кінолекторій – це не просто показ фільмів, які до речі треба правильно обрати, але й розмова, діалог, диспут.
Перші покази в УВП відбулися у лютому 2016 року, і далі вже
тривають щомісяця. Чи можна сказати, що соціальних партнерів
вихованці сприймають позитивно? Скоріше, навпаки. Вони оцінюють, випробовують, влаштовують провокації, користуючись підтримкою групи – а на противагу їм виступає бібліотекар, яка людською мовою, по-материнськи розповідає про добро і зло, про ставлення до багатьох речей і підшукує слова, які посіють в ці незрілі
душі насіння співчуття і добра. Фільми, які були обрані до перегляду, різні за змістом і наповненням: «Залишитися в живих. Чудо в
Андах» (реж.Бред Осборн, 2010 р.), «Грішна хвороба» (реж. Ян Яап
Кейпер, Нідерланди, 2011), «Мова тіла» (реж. Десмонд Моріс, Великобританія, 1994), «Хайтарма́ » (Реж. Ахтем Сейтаблаєв, Україна,
2013) і навіть анімаційний короткий метр.
І тут, за словами і Світлани Ушакової, і педагога ВЗШ №38
Сергія Колісника, не варто тішити себе ілюзіями і думати, що такі
поодинокі заходи здатні кардинально змінити уже фактично сформованих молодих людей з відхильною поведінкою. Навпаки, треба
бити на сполох і шукати різноманітні засоби, як не допустити, щоб
в нашому суспільстві з’являлися і зростали малолітні злочинці. Бо і
збройний конфлікт на сході країни, збільшення кількості ВПО, серед яких в нашу область потрапили «важкі» підлітки, погіршення
соціально-економічного становища в державі лише погіршує ситуацію, якій варто протиставити насамперед хоча б небайдужість і
увагу до тих, хто поруч, до найбільш уразливих.
Село завжди було осередком духовності, міцних традицій, етичних цінностей. Та й селян, які стало порушують соціальні норми, не переважна більшість, їх в кожному селі одиниці, і всі їх знають.
Тож, можливо, згуртованість громад та самозайнятість і є тим чудодійним рецептом, який допоможе уникнути поширення асоціальної поведінки серед наших співгромадян.
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Ні – тиші в бібліотеці, або
Як шалений квест зруйнував стереотипи
Світлана Приймак,
завідуюча відділом
соціокультурної діяльності
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Це було професійно! Це було якісно! Це було неймовірно
круто – і це було ВПЕРШЕ! 15 вересня в обласній бібліотеці ім. Д.
Чижевського відбувся інтелектуальний квест «Бібліотекар. Нова
команда».
Трохи передісторії. Задумка проведення квесту виникла давно,
ще влітку бібліотека спільно з організаторами Оленою та Юрієм
Козачинськими обговорили умови квесту: гра проводиться у приміщенні бібліотеки, завдання доведеться виконувати не лише у відділах обслуговування, але й відділі основного книгозберігання,
який не є доступним для користувачів, у бібліотечному кінозалі,
туалетах, роздягальні і у всіх холах. Шифри і коди були скрізь: у
книгах, меблях, картинах, оздобленні, та навіть самі назви відділів
мали таке шифрування, що без спеціальної підготовки годі було й
розгадати. Але навіть при всьому бажанні, бібліотекарі нічим не
могли допомогти учасникам і якимось чином вплинути на перебіг
гри за допомогою підказок. Єдиними помічниками були власне нестандартне мислення, загальна ерудиція і звісно інтуїція.
Учасники самі реєструвалися на спеціальному сайті організаторів, на свою зареєстровану сторінку отримували завдання, вводили
отримані коди і просувалися далі. Гра відбувалася в режимі он-лайн
в зонах WI-FI. Все вирішував час, а рухатися потрібно миттєво,
швидко метикувати, використовуючи усі ресурси для дешифрування. Наприклад, одне з завдань – знайти назву керамічного глечика з
каталогу цвітнянської керамічної колекції, або вгадати класичний
український фільм «Пропала грамота», якщо з першого разу не вийшло, можна скористатися підказками і класти назву фільму за номерами глядацьких місць, перевівши цифри у букви. «Де взяти азбуку Морзе? На якому поверсі креативний простір «MakerSpace» це були найлегші питання, що лунали в холах. Гра була побудована
рівнями і блоками, таким чином максимально розкриваючи всі інформаційні ресурси бібліотеки, ще невідомі першокурсникам.
До участі в грі зареєструвалися 19 команд майже всіх вищих та
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середніх спеціальних навчальних закладів міста, в кожній команді
налічувалось від 5 до 8 учасників. Приходили як злагоджені компанійські спільноти, так і студенти, які лишень два тижні тому познайомилися. І за словами одного з викладачів – це була дійсно чудова
гра, яка крім призів і подарунків дала значно більше – поєднала молодь, здружила студентів. Третє місце отримала команда навчального закладу «Сокіл», друге місце посіли студенти Кіровоградського відділення Державної льотної академії України, а найкращими
виявились таємнича команда «DarthVader». Гра була безкоштовною, всі отримали заохочувальні призи та читацькі квитки бібліотеки.
Це був абсолютно новий формат заходу, який коли-небудь
проводився у бібліотеці. Завдяки тому, що завдання складали не
бібліотекарі, а проходили рівні не «заучки-ботани» під примусом,
то це висвітлило книгозбірню зовсім іншою. Можна проводити сотні екскурсій, лекцій і презентацій, а можна провести один квест і
отримати імідж інноваційного молодіжного майданчика, куди цікаво й комфортно приходити з друзями. І на завершення хочеться
сказати, це було дивовижно круто, і це варто повторити!
Творчі акції бібліотек – світ нових можливостей
Світлана Ратушна,
бібліотекар I категорії
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Бібліотеки - це свобода. Свобода
читати, свобода спілкуватися
Ніл Гейман
Останнім часом спостерігається загальносвітова тенденція зниження інтересу населення до читання, скорочення часу, що йому
приділяється за рахунок збільшення споживання інформації в інших формах.
Як залучити нових читачів і нагадати про те, що крім Інтернету,
телебачення, як і раніше існує книга, нагадати про себе населенню,
частина якого, можливо, і не чула про існування бібліотеки? Як
привернути увагу до читання молоді, яка реагує тільки на щось яскраве, інтригуюче?
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Для цього бібліотеки повинні використовувати не тільки напрацьований за роки свого існування весь арсенал засобів і методів
роботи, але і пробувати шукати інтерактивні форми подачі матеріалу. Одна з таких форм – це різні акції.
Проведення бібліотечних акцій – це не тільки дієвий метод залучення нових читачів, а й ефективний засіб активізації діяльності
бібліотек, народження творчих ідей, формування корпоративної
культури та підвищення суспільного статусу бібліотек.
Багато хто з бібліотекарів, бажаючи донести ідею цінності читання до суспільства, виносять свої заходи за стіни бібліотек - на
вулиці, в парки та сквери, в кафе - в гущу людей.
Бібліотеки області взяли активну участь у всеукраїнській акції
«Українська молодь читає», мета якої – спільними зусиллями долучити до читання 1 млн. читачів за 100 днів. Було проведено низку
заходів для залучення більшої кількості молоді до читання. Їх мета
- збільшити особистісну впевненість читачів та навчити їх отримувати задоволення від читання, сприяти розкриттю інноваційних
ідей і впровадженню нових форм бібліотечного обслуговування.
Для проведення цієї акції працівники Долинської районної бібліотеки для дорослих перетворили автомобіль на бібліомобіль, який
курсував містом. Бібліомобіль привертав увагу яскравою назвою
та розташованим всередині міні-абонементом. Зупинки робилися
біля шкіл міста. Бібліотекарі знайомили місцеве населення з новинками літератури та залучали до читання нових користувачів.
Під час акції бібліотекарі Олександрівської районної бібліотеки
для дорослих здійснили десант «Де чекаємо - там читаємо» на
автобусні зупинки селища. Присутні, які чекали на автобуси, радісно зустріли бібліотекарів і цікаво провели з ними час. Бібліотекарі
розповіли про бібліотеку, про її можливості та сучасні послуги.
Люди, які зібралися на зупинках, в свою чергу познайомилися з цікавими книгами та журналами, які із задоволенням переглянули.
Працівники бібліотеки сподіваються, що цією акцією залучать немало нових користувачів. Крім того у межах акції для них у бібліотеці оформлено кілька виставок: «Подивився – почитай», «Правдива країна Фантазія», «Читай! Формат не має значення!», виставка
творчих робіт «Я і Книга» тощо.
Аби привернути увагу місцевої громади до бібліотеки та читання, бібліотекар Скалхутірської сільської бібліотеки Новоархангельського району організувала незвичайну акцію. Для цього була
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обладнана валіза «Книжкова шпаківня на колесах», яку бібліотекар наповнила літературою різноманітного спрямування і повезла
вулицями села. Це викликало подив та неабиякий інтерес у односельців. Тож, підійти і переглянути вміст валізи виявили бажання як
діти, так і дорослі. А працівник книгозбірні, виконуючи роль бібліогіда, розповідала перехожим про послуги, можливості та новинки своєї бібліотеки, зробила рекламу наступних заходів та акцій.
Бібліотеки Новгородківської ЦБС теж долучилися до акції і
прийняли естафету – виклик під гаслом «Читай, поки молодий».
Виконуючи завдання акції, бібліотекарі намагалися збільшити особистісну впевненість читачів, навчити їх отримувати задоволення
від читання, прищеплювати бажання читати постійно і систематично. На це були також спрямовані заходи: поетичні читання «Моє
літературне відкриття», день читання «Читай, щоб жити цікаво»,
поетичний калейдоскоп «Ода бібліотеці», бібліоальтанка «Книжковав посмішка літа», бібліо-лотерея «Книжковий дивограй», виставка-інсталяція «Літні ВООК вітамінки», книжкова алея «З книгою в
канікули сумувати ніколи», літературний марафон «Відчуй радість
від читання».
Фантастичні романи давно полюбилися читачам і упродовж багатьох років користуються незмінною популярністю. Бібліотеки
Ульяновщини в рамках акції оформлили виставку книг одного жанру «Фентезі – forever», яка стала дуже популярною серед відвідувачів бібліотеки. Цікаво і змістовно пройшов день читання «Читаємо разом». Відвідувачі бібліотеки із задоволенням читали вголос
один одному уривки з творів українських письменників, ділились
враженнями від прочитаного, брали участь у вікторині.
В Добровеличківській районній бібліотеці проведено свято
«Хранителі мудрості», до якого входила вулична акція «В майбутнє з бібліотекою». Під час акції презентовано роботу бібліотек Добровеличківського району, оформлено виставку світлин з розділами: «В майбутнє з бібліотекою. Працюємо дружно, творчо, натхненно», «Бібліотека – це більше, ніж книга», «Бібліотека: нові технології, нові можливості». Під час акції проведено бліц - опитування «Бібліотека і книга у вашому житті». Оформлено виставку
подарованих книг «Бібліотеці - з любов’ю».
Проведення акції «Українська молодь читає» активізувало роботу бібліотек з популяризації української книги та читання серед
молоді, сприяло розкриттю інноваційних ідей, впровадженню но140

вих форм бібліотечного обслуговування та розширенню спектру
сучасних послуг.
Найкращий спосіб узнати якомога більше про можливості бібліотеки – це завітати до неї у День відкритих дверей. Цей захід
сприяє зростанню престижу книгозбірні, завоюванню доброзичливого ставлення до неї з боку місцевої громади, яка зацікавлена в
комфортному інформаційному та інтелектуальну середовищі, яким
і має бути сучасна публічна бібліотека.
Так, в День відкритих дверей «Ласкаво просимо, Читачу!» Голованівська районна бібліотека для дорослих ім. С.В.Шеврякова
збирає в читальній залі читачів, щоб розповісти про здобутки та досягнення бібліотеки, поспілкуватися та гарно відпочити. Для цих
людей бібліотека стала другим домом. Вони часто приходять сюди
і не лише для того, щоб почитати книги. Адже тут кожен може
знайти для себе цікаву справу за інтересами. Для тих, хто прийшов
на це бібліотечне свято, було оформлено виставку робіт творчих
людей - читачів бібліотеки, а в фойє бібліотеки - фотоекспозиція
«Стоп – кадр: з життя бібліотеки», яка функціонувала протягом року та постійно оновлювалася.
Кіровоградська центральна міська бібліотека 30 вересня запросила містян на День відкритих дверей. Першими завітали читачі,
яких привели сюди витончені кавові аромати та бажання приємного спілкування. Адже, як виявили американські вчені, гарячі кавові
напої сприяють зближенню людей і вони на 11% більш схильні розцінювати співрозмовника як приємну людину, що заслуговує на
довіру. Бібліотекарі на практиці вирішили підтвердити гіпотезу про
те, що є три найприємніші запахи: запах гарячої кави, свіжої випічки та сторінок нової книги і тому поєднали смакування кавою з
презентацією тематичної виставки та оглядом преси.
Протягом дня пригощали всіх відвідувачів кавою, тістечками,
для гостей лунала гарна музика, вірші на кавову тематику. Читачі
змогли переконатися, що кава - це не просто тонізуючий напій, це ритуал, спосіб проведення часу, чудової атмосфери, спілкування.
Активна читачка порадувала присутніх читанням віршів Тараса
Шевченка, долучившись тим самим до акції «200 секунд з поезією
Шевченка».
Акція «Подаруй собі книгу» сподобалась читачам, які із задоволенням обирали собі подарунки. Деякі учасники заходу покидали
бібліотеку з двома і навіть трьома книгами в руках.
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Декілька боржників скористались нагодою взяти участь в акції
«Прощення бібліотечних гріхів» і здавали книги.
Під час акції «Бібліотекар на годину» читачка виявила бажання «приміряти» на себе професію бібліотекаря. Вона обслуговувала
читачів, рекомендувала книги, розставляла, записувала їх у читацький формуляр, знайомилась з іншими видами роботи бібліотекаря.
Бібліотекарів порадували щирі відповіді на питання «Бібліотека для мене – це…».
Під назвою «Зустрінемось в бібліотеці» пройшов День відкритих дверей в Новоукраїнській центральній районній бібліотеці.
Святково прикрашена, під музичний супровід бібліотека радо зустрічала кожного, хто завітав до бібліотеки. Всі бажаючі мали індивідуальну екскурсію по відділах і навіть закутках бібліотеки, та на
згадку отримували гарну книжкову закладку.
В цей день всі відвідувачі бібліотеки мали змогу побачити виставку виробів ручної роботи бібліотечних працівників під назвою
«Руками створена краса», що була оформлена у відділі обслуговування. Тут були представлені вишиті картини, витинанки, вироби з
кави та різноманітних декоративних матеріалів.
В цей день господарі провели бібліотечний урок «Про книги та
бібліотеку». Під час бесіди присутні дізналися про те, які форми мали книги у різні часи та в різних народів, способи їх виготовлення та
зберігання в найдавніших бібліотеках, зокрема, таких як Александрійська та Ассірійська, бібліотека Ярослава Мудрого. Захоплення
учнів викликала розповідь про найдивніші факти про книгу: від
найменшої до найбільшої, від найдовшої до найважчої, від найдорожчої до найпопулярнішої («Топ найцікавіших фактів про книгу»).
В читальній залі бібліотеки для учасників заходу було проведено бесіду «Бібліотека - мудрість віків, хранителька добра», під час
якої бібліотекарі ознайомили присутніх з історією як найдревніших
бібліотек, так і сучасних. Старшокласники здійснили віртуальну
подорож кращими бібліотеками світу, зазирнули в бібліотеку майбутнього «Інтелект – центр» та закріпили набуті знання вікториною
«Книга – дзеркало життя».
Центральна бібліотека м. Знам’янки провела День відкритих
дверей «Бібліотека двері відчиняє, всіх до себе закликає». Відвідувачі з цікавістю розглядали книжкову викладку «Веселкові острови дитячого світу», згадували прислів’я та приказки про книгу та
читання. Несподіваним та цікавим сюрпризом став майстер-клас з
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виготовлення книжкових закладок «Дивовижний світ витинанки».
Всеукраїнський день бібліотек є прекрасною нагодою для проведення широкої рекламно-інформаційної кампанії, бібліотечноінформаційних заходів з донесенням ідеї про необхідність існування бібліотек у сучасному культурно-освітньому просторі.
Для бібліотек Олександрійської МЦБС стало традицією відмічати Всеукраїнський день бібліотек разом зі своїми читачами та
громадою міста. Центральна бібліотека вітала своїх користувачів
нетрадиційно – за межами закладу під гаслом «Бібліотека – діалог,
культура, мир!».
Напередодні свята було проведено низку цікавих заходів: екскурсії – реальні і віртуальні, вікторини, перегляд фотоальбому «Це
нашої історії рядки», День відкритих дітей, акції «Тиждень пробаченого боржника», «Стань читачем сьогодні!», «Взяли шлюб – гайда до бібліотеки!».
В день свята бібліотека прикрашалась різнокольоровими кульками, дерево стало тумбою для різноманітної цікавої інформації.
Справжньою окрасою свята став хоровий колектив «Перлина степу». Жителі міста із задоволенням зупинялися і слухали спів.
Вічну мудрість книг бібліотечні працівники розкривали при допомозі книжкового фуршету, до складу якого увійшли такі складові: «Журнальне асорті», авторська виставка «Автограф, залишений
на згадку», «Заглянь в історію рідного міста».
Велику зацікавленість викликав літературно-музичний баттл
«Знавці онлайн». Вгадувати мелодію із відомих кінофільмів допомагала виставка однойменних книг.
Протягом тижня шанувальники книги взяли участь у вересневих акціях: «Першому читачеві дня – солодкий подарунок», акція
добрих справ «Поверни бібліотеці книгу», «Бібліотекар на годину»,
«Читацький паркан», фотосесія «Посміхніться! Ви в бібліотеці!».
Головною складовою відзначення професійного свята, за традицією, стало свято добра та дитячої надії «Коли сміється дитина,
посміхається небо». Адже 30 вересня святкується не тільки Всеукраїнський день бібліотек, але і День усиновлення.
Дуже цікавим і креативним виявився репортаж з робочого місця
«А-ля Катя Осадча: бібліотечне життя очима користувачів», підготовлений учнями 9-Б класу ЗНЗ №10 для працівників філії №10.
Цього дня «Катя Осадча» завітала до бібліотеки, щоб провести
перший запис своєї нової передачі «Бібліотечне життя очима кори143
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стувачів». Присутніх вразив черговий капелюшок ведучої у вигляді
розгорнутої книги із закладкою. Непередбачувані та провокаційні
запитання, звісно ж, були адресовані працівникам бібліотеки. Найбільш провокаційним, мабуть, було питання про те, бути чи не бути
друкованій книзі або чи існуватимуть бібліотеки у 2020 році.
Розважальну програму для олександрійської молоді – бібліовечірку «Піжама-party» - влаштував молодий і креативний колектив
бібліотеки для юнацтва. Юнаки та дівчата мали змогу цікаво провести час: взяти участь у подушкових боях, розважальних конкурсах,
послухати «моторошні казки на ніч», подивитися виступи танцювальних колективів. Звичайно, книгам також знайшлося гідне місце: молоді було запропоновано новинки та вже відомі твори для
читання на ніч.
Конкурс ідей та проектів проходив у Кіровоградській міській
централізованій бібліотечній системі напередодні дня бібліотек.
Про свої досягнення та неординарні ідеї розповідали бібліотекарі у
вигляді стендової презентації.
Найкращими було визнано дві творчі ідеї бібліотеки-філії №13.
Бібліотекарі організували Wall-art – чарівну стіну для робіт своїх
читачів, присвячених темі морських глибин. А ще – Бібліопікнік, на
якому діти, граючися, навчалися англійській мові.
Одним з найкреативніших рішень у висвітленні роботи бібліотек став незвичний стенд у вигляді дерева, який виготовили бібліотекарі власноруч – «З любов’ю до бібліотеки». Його прикрасили
серця, на яких - фото найталановитіших читачів.
«Бібліотека – мудрість книг і щедрість серця» під такою назвою в Компаніївській районній бібліотеці для дітей проводилася
акція до дня бібліотек. В рамках акції у бібліотеці відбулася низка
заходів для юних читачів, спрямованих на інтелектуально-творчий
розвиток, активне залучення до читання та бібліотеки.
Учні молодшого шкільного віку завітали на екскурсію «Бібліотека - твоє вікно у світ» та презентацію виставки робіт учасників
районного конкурсу «З любов’ю до книги та читання».
Феєрично пройшла акція «Відчуй себе бібліотекарем!». Бібліотекарі відділу обслуговування запропонували юним користувачам
спробувати побувати по той бік бібліотечної кафедри. Кожен бажаючий мав змогу відчути себе в ролі бібліотекаря, самостійно віднайти потрібну книжку на полиці, порекомендувати книгу відвідувачам, заповнити читацький формуляр.
144

Працівники районної бібліотеки для дітей здійснили промоінформаційний десант «Святкуйте з нами! Читайте у нас!». Бібліотекарі на дитячому майданчику, на подвір’ї шкільних закладів селища
представляли рекламу бібліотечних послуг та найцікавіших нових
книг, заохочували до читання всіх перехожих, пропонували записатися до бібліотеки. Акція вдалася і мала успіх, діти з цікавістю роздивлялися та читали книги і періодичні видання на свіжому повітрі.
На завершення акції користувачі взяли участь у майстер-класі з
виготовлення книжкових закладок «Закладка книжкова – помічниця чудова». Всі, хто завітав до бібліотеки цього дня, не тільки гарно
провели свій час, а й дізналися багато нового, цікавого, корисного.
Чим заповнити вільний час молоді, підлітків, дітей та батьків?
Як зробити так, щоб влітку їм було цікаво з книгою? Вирішити це
питання допоможе проект «Літній читальний зал», основна мета
якого - стимулювання суспільного інтересу до книги і читання із
залученням до цього процессу, в першу чергу - дітей та молоді.
В Олександрівській сільській бібліотеці Маловисківського району відсутня комп’ютерна техніка, невелике приміщення і тому бібліотекар перенесла свою основну роботу на свіже повітря. Так виникла ідея акції «Літня прогулянка книги». Для урізноманітнення
літнього відпочинку дітей і дорослих, з метою ознайомлення з цікавими книгами бібліотекар започаткувала таку форму роботи, як –
«Бібліолавочка» та «Читаючий дворик». На свіжому повітрі читачі
мали змогу погортати сторінки книг та поспілкуватися. Цікаво продовжилась «Прогулянка Книги» в сільському будинку культури, де
було проведено зустріч з поетами-земляками «Літературна вітальня». Поети розповідали про своє життя і творчість, читали власні
вірші. Завдяки книзі «Олександрівка: віхи минулого і сьогодення»
краєзнавця і бібліотекарки Надії Матвієнко, проведено урокмандрівку «Тобі розкаже давнина, як край наш жив…».
«Бібліотека для дітей – територія ідей» під таким гаслом проводять свій вільний час у Ганно-Требинівській бібліотеці-філії
Устинівської ЦБС діти, що відпочивають на літніх канікулах. Тут
для них організована Творча майстерня, де кожна дитина може проявити себе, створюючи неповторні вироби із атласних та репсових
стрічок в техніці «канзаши». Також для дітей проводяться цікаві вікторини та різноманітні конкурси, обговорення прочитаних книг,
оформлено книжкові виставки «Чарівний і неповторний світ книг».
Цікаво та весело провести свій вільний час пропонує Новоар145
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хангельська районна бібліотека. Для всіх бажаючих працівники
книгозбірні організували на вулиці «Книжкову поляну», на якій
провели акцію «Мішечок щастя», де малеча дізнавалась про майбутнє за допомогою «Чарівного прогнозу», пригощалась полуницею
та напоями під час «Вітамінного читання». Учасники акції відпочивали та переглядали журнали на «Книжковій поляні», грали в настільні ігри, малювали у зоні «Ігроленд», знайомились з новинками
дитячої літератури з книжкової виставки «Острів читання». Свято
пройшло чудово, усі отримали заряд гарного настрою та море задоволення.
Щодня, починаючи з 1 по 14 серпня, традиційно бібліотекарі
Голованівської бібліотеки для дорослих для своїх відвідувачів організовують у центральному парку відпочинку селища літній читальний зал «Територія вільного читання», де проводять конкурси,
презентації, запрошують в бібліотечне кафе до «Пари рядків за чашкою чаю…», пропонують спробувати інформ-коктейль з новими
книгами, розважають з «Книжковим конфетті». Якщо ж протягом
навчального року в учнівської молоді переважає «ділове читання»,
то влітку весь свій вільний час учні можуть присвятити читанню до
душі і улюбленим захопленням.
Літні читання сприяють створенню комфортного бібліотечного
середовища, популяризації нових книг, проведенню цікавих заходів, творчих конкурсів, Інтернет-спілкуванню.
Просування читання - це повсякденна робота будь-якої бібліотеки, але в умовах надлишку інформації та дефіциту часу вона може бути успішною лише в тому випадку, коли виходить за бібліотечні стіни і не скута звичними уявленнями про неї місцевого населення як про приміщення з багатьма стелажами «німих» книг.
Сільський бібліотечний креатив Олександрівщини
Cвітлана Роздобудько,
методист Олександрівської
районної бібліотеки для дорослих
КреативКа.
Одна з сучасних і ефективних форм підвищення кваліфікації
є проведення конкурсів професійної майстерності, а також конкурсів з різних напрямів діяльності бібліотек, що стимулюють
творчу і професійну активність бібліотекарів.
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 Бібліотечна естафета “Візитна картка сільської бібліотеки: Історії успіху в роботі книгозбірень” (2011)
 Ярмарок бібліотечних ідей “Нові форми: творчістьякість-результат” (2012)
 “Бібліотечний інноваційний форум” (2013)
 Хіт-парад бібліотечного креативу “Бібліотечний автограф або Ваш слід в історії бібліотечної Олександрівщини” (2014)
 Загальнорайонне професійне талант-шоу «Бібліотечний аспект» (актуально, сучасно, професійно, естетично,
креативно, тематично) (2015)
Мета і завдання креатив-проектів:
 ініціювання проектної діяльності бібліотек регіону з
метою впровадження інновацій в практику роботи бібліотек;
 активізація діяльності бібліотек з просування книги,
бібліотеки і читання;
 стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів, пошук цікавих, інноваційних форм обслуговування;
 надання бібліотечним працівникам можливостей
продемонструвати знання, професійні навички, творчі здібності, креативність;
 підвищення якості та розширення спектру бібліотечних послуг;
 покращення рекламно-іміджевої діяльності бібліотек;
 сприяння створенню та реалізації ефективних програм та проектів (формування позитивного іміджу бібліотеки, соціалізація, розвиток партнерських стосунків, підтримка читання тощо);
 формування позитивного іміджу бібліотечних кадрів,
підвищення професійної майстерності;
 створення інформаційної «платформи» для обміну досвідом професійної та соціальної підтримки бібліотекарів.
Дозвіллевий квартал
Напередодні бібліотечного інноваційного форуму методичною службою райбібліотеки проведено конкурс на кращу інновацію.
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Призові місця журі присудило Бірківській сільській бібліотеці за серію заходів за межами бібліотеки - «Дозвіллевий квартал» (бібліочовен, читальний зал в сосновому бору, книжковий
потяг, бібліотечна алея, літературно-творчий узвіз), цей проект
бібліотекар має намір розвивати.
BookЗдравБібліотека на хвилі здоров’я
Мотобібліотека «Книгокрос»
Заслужено отримала схвальні відгуки та призове місце Єлизаветградківська міська бібліотека – за представлені нею інновації мотобібліотека «Книгокрос» та бібліоспортплощадка здоров’я «З книгою – на старт» в трьох секціях «Бібліотурнік»,
«Бібліогірка» та «Бібліогойдалки».
Бібліотека вихідного дня
Почесне третє місце розділили між собою Розумівська сільська бібліотека (Бібліотека вихідного дня «Літо кличе до бібліотеки») та Родниківська сільська бібліотека (Читальний зал в
садово-парковій зоні «Бібліотека під зеленими вітрилами»).
Відзначено також заохочувальним призом інновацію Ставидлянської сільської бібліотеки – бібліотечна пасіка «Інтелектуальний медозбір».
Літній читальний зал «КнигоБібліоДесант – 2014» в урочищі Бондарському організувала Розумівська сільська бібліотека,
тут відбулася презентація червневої програми літніх читань «З
книгою канікули – сумувати ніколи», книгоквест «Книжкові
маршрути Розумівки», бібліотурне «Літературне Літо», конкурсно-розважальна програма «Літо кличе до бібліотеки», а також
працювала бібліоальтанка «Коли на вулиці дощить…».
Сільська промо-читальня
Вищеверещацька сільська бібліотека організувала Дитячомолодіжне палаткове містечко «Життя в ритмі читання» для батьків та дітей. В містечку пропонували користувачам літній бібліотечний кінозал «Фільмляндія», палатковий читальний зал
«Книга збирає друзів», працювала креатив-студія «З друзями
люблю…. читати, відпочивати, розвиватись» (палатки читання,
спілкування, перегляду преси, новинок, бібліореклами, майстер-палатка, дискусійна, ігрова, поетична, бібліотерапевтична),
відбулися: бібліотечна ігротека «Читацькі ритми», літературні
жмурки «Відгадай героя!..», літературна шоколада «Солодке
читання» (до Дня шоколаду), читацька дискотека «Читайте!
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Музика звучить!», флеш-моб «Палаткове містечко запрошує
читати».
Бібліотечний салон «Вернісаж» (с. Бовтишка) мав бібліотечні столики:
 Інформаційний салон «ІНФО+»
 Салон прес-знайомств «Прес-анонс»
 Дитячий салон «Капітошка»
 Салон народних майстрів «Золоті руки»
 Салон здоров я і краси «Гармонія»
 Салон майстер-перукаря «Зачіска»
 Жіночий салон «Форма»
 Діловий салон «Перспектива» (реклама, консультації)
 Салон порад для домашніх господарів «Корисний
ресурс»
Життя показує, що подібні заходи у першу чергу дають можливість отримати новий досвід, нові знання, а також дарують
нові знайомства та враження. Всі бібліотечні працівники мали
нагоду показати своє інноваційне обличчя під час проведення
бібліотечного інноваційного форуму «Бібліотека: навчання, доступ, дозвілля, спілкування». Парад інновацій «Пошук майбутнього: інновації за межами книгозбірень» не залишив байдужими жодного учасника, кожна презентація наповнена творчим
підходом, головним критерієм якого є наближення бібліотеки
до користувача, підвищення її іміджу, досягнення високого
професійного рівня бібліотечного обслуговування.
Хіт-парад креативу
Творчі доробки фахівці представляли під час хіт-параду
креативу «Бібліотечний автограф». Переможцями творчих досягнень стали Єлизаветградківська міська, Цвітненська та Букварська сільські бібліотеки. Вони представили креативні проекти бібліотек – ЗдравБібліотека (Трегуб В.Ю.), Бібліошоколенд
(Танська Г.А.), Бібліопікнік «Книжкова посмішка літа» (Ставенко З.А.). Відмічено платформу патріотичної орієнтації «Захисти своє майбутнє» Ясинівської бібліотеки і її автора Рак В.П.,
яка підняла найактуальнішу проблему сьогодення в стінах сільської книгозбірні.
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Золоті рецепти публічного визнання
Заслуговують на увагу і поширення досвіди інших бібліотек
регіону: острів хліборобів «Немає долі без солі, а без хліба життя» (Красносілля), бібліотечний опен-ейр «Вік життю не завада» (Триліси), батьківсько-дитяча школа «Книжкові старти»
(Любомирка), табірно-бібліотечна кухня «Бібліолідер» (Ставидла), малеча-фест «Бібліозабава» (Стара Осота), вуличні ігротеки (Розумівка), фітобар (Вищі Верещаки), Еко-КЛАС! (Голикове), краєзнавчий фуршет (Красносілка) та ін.
Така форма підвищення професійного рівня позитивно
вплинула на зростання професіоналізму бібліотекарів, формування іміджу бібліотек та бібліотечної професії, зміцнення партнерських зв’язків сільських бібліотек і територіальних громад,
створення оптимальної моделі підвищення професійної кваліфікації бібліотекарів та впровадження в роботу отриманого
досвіду, підвищення суспільного статусу і значимості бібліотеки як соціокультурного інституту.
Йдемо до людей
Яскравим прикладом в організації обслуговування користувачів за межами бібліотеки залишаються бібліотеки під зеленими вітрилами «Літня спека – завітай у бібліотеку» (Родниківка),
книжкова парасолька «Книжкова посмішка літа» (Буквар), вуличні ігротеки «Вулична інтелектуалка» (Розумівка), бібліоночі
для молоді «Читалка – це круто!» (Розумівка), книжкова
ОЛІМПійка «На – во!!!», агітпоїзд «Михайлівка – це Європа»,
туристична бібліотека «Книжковий рюкзак» (Ставидла), ретровечірка «Бібліогурман» (Івангород).
Відвідують бібліотечні працівники школи, шкільні та оздоровчі табори, дитсадки, екологічно-культурні місця відпочинку,
лікарні, санаторії, лікувально-профілактичні диспансери, багатодітні родини, що знаходяться на території села.
Як приклад можна назвати заходи: Бібліотурне “Стежка в
Літо” (Розумівка – шкільний табір), Зелений читальний зал
(Нова Осота – літня танцювальна площадка), Інтелект-міст
“Зростаємо з книгою” (Вищі Верещаки – шкільна бібліотека),
Недільна світлиця здоров’я “Неболійки” (Поселянівка – протитуберкульозний санаторій), Осередок милосердя і надії “Терапія душі” (Єлизаветградківка – психоневрологічний інтернат),
Бібліотеремок “Грайлик” (Михайлівка – дитсадок).
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Хіт-парад інформації
На базі ІРЦ сільських бібліотек відбувся хіт-парад інформації
«Інформація, знання, успіх», інформаційні стрічки «Пані Інтернетвсезнайка» (для жінок), інформаційні п’ятниці «ІНФО - ветерану!»,
абітурієнт-клас «Реєструємось, тестуємось, навчаємось!», Інтернетрелакс годинки «Найкращі куточки планети», у сільських бібліотеках працюють консультаційні служби «Відкрий для себе Інтернет»,
хобі-центри «З Інтернетом без нудьги», інтер-бібліотеки без стін
«Нація читачів» (для представників різних націй), відбувся інфомарафон «Скажи Інтернету – так!».
АРТ-фантазії бібліотекарів
Жителі району мають змогу взяти участь в майстер-класах
«Фантазія» (Розумівка), «Натхнення» (Михайлівка), «Фабрика
творчості» (райбібліотека), виготовлені руками учасників майстер-класу бісерні прикраси, валентинки, прикрасили бібліотечні ретро-сюрпризи «Свідки минулої епохи» (гільце, вінок),
«Таланти Богданового краю» (Бірки), «Рукотворні барви полісян» (Несваткове), експонувались на виставках «Квіткове розмаїття», «Плетене диво», «Національні орнаменти», «Мереживо», «Яйце-райце», що експонуються у виставкових залах бібліотек. У майстер-класах відбулися тематичні заняття: «Кольорові долоні» (Цвітне), «Новорічна торбина» (райбібліотека),
«На хвилях творчості» (Михайлівка), «Роблю Я, робимо – Ми»
(Розумівка), «Голки, нитки, намистинки», «Квілінг – це те, що
тішить зір…», «Орігамі – мистецтво душі» (Красносілля – родинна світлиця), «Ретро-мистецтво України» (Красносілка),
«Живої природи душа: флористика» (райбібліотека) та ще багато різноманітних занять. Літні люблять відвідувати майстеркласи «Бібліотечні тістечка» та «Мультиварка».
Інноваційні фішки бібліотек
Інновації у бібліотеках покликані перетворити бібліотеки на
сучасні громадські центри та підвищити роль бібліотек в українському суспільстві. Серед інноваційних «фішок» бібліотек
слід назвати школу абітурієнта «ПрофіСтарт: юні обирають
майбутнє» (Стара Осота), Інтелект-тайм «Абетка правильних
відповідей» (Вищі Верещаки), бібліокав’ярня активного довголіття «Молодість+» (Цвітне), ретрочитальня «Дзеркало епохи»
(Бірки), бібліодефіле «Мода на книгу» (районна бібліотека), гостьовий майданчик книги «У мандри запрошують книги…»
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(Несваткове), віртуальна павутина «Інтернет-хобі» (Михайлівка) та ін.
У сільській місцевості працюють агромістечка «Селянська
інформпланета», лісовий інформер «Зелені легені планети», інформаційний парк «Зелений дизайн на вашому подвір’ї», книжковий букет «Книгоманія», інформаційний контейнер «6 соток»
та ін. Досвіди роботи бібліотек представлено на виставці «Нас
випереджає репутація».
Вдалі ідеї претендують на життя
Вдалими виявилися спроби реалізувати свої ідеї і створити
велобібліотеку «Час читати!» (Ясинове), book-кафе «Книга до
кави» (Івангород) та провести книжковий фуршет «Книжкове
меню» (Цвітне), підготувати книжкові асорті новинок (Красносілка). Не менш цікавими для них були кочівна бібліотека «Дивна книгарня» (Михайлівка) та літній читацький салон «Територія вільного читання» (Бовтишка).
«На ура» сприймаються інноваційні комплексні заходи: історична рулетка «Відгомоніли бурі й грози, пройшли століття і
віки: про це розкажуть вам книжкові сторінки» (Цвітне), літературний пікнік «Книжкове асорті» (Соснівка).
Доброю традицією у сільських бібліотеках стають читайімідж-зони, в зонах користувачам пропонують сучасні публічні
заходи та читацькі корпоративні вечірки, де під час неформального, невимушеного спілкування користувачів і бібліотечних
працівників виявляються читацькі уподобання, демонструється
начитаність, підбираються книги для душі, обговорюється книжковий ринок, впроваджуються нові форми спілкування з читачем та популяризація книги. Серед заходів слід відмітити ерудит-шоу «Володарі книжкових сторінок», «Книжковий маг»
(Нова Осота), бібліографічно-книжковий караван «Читайте самі, читайте з нами!» (райбібліотека), літературна ловля «Слідство веде читач» (Михайлівка).
Коло ідей сільського фахівця
Яскраві ідеї та заходи бібліотекарів Олександрівщини претендують на існування, удосконалення та розвиток, впровадження в практику роботи колег. Досвіди роботи бібліотек району вивчалися моніторинговим центром Всеукраїнської програми «Бібліоміст» - «З бібліотекою – до вершин духовності»
(районна дитяча бібліотека) та «Бібліотеки подали руку ромам»
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(районна бібліотека для дорослих). Зацікавив представників
Всеукраїнської програми «Бібліоміст» досвід Михайлівської
сільської бібліотеки - Хобі-центр «Справі час – забаві година»,
де проводяться майстер-класи, організовуються виставки робіт
та проводяться презентації різноманітних видів рукотворного
мистецтва та досвід проведення дискобібліовечорів Івангородською сільською бібліотекою «Літературно-музичний еліксир»,
«Ретро-хіти нашої юності», «Для тих, кому за…». Низка досвідів потрапили до збірника рецептів «Бібліотечної кухні», інші
висвітлювалися в інформаційних бюлетенях.
Цвітненська сільська бібліотека розпочала роботу в школі
екологічних наук «Жива планета», де проводяться екологічні
мандрівки «Земля наша незвідана» та вікторини з циклу «На
побачення з природою», проводить екологічні чаювання «Еліксир здоров’я» біля самовара, працює екологічний фітобар «Живі рослини – безпека людини».
Приділяючи увагу вразливим категоріям односельців при
бібліотеці створено центр спілкування одиноких жінок «Цвітненські панночки».
В рамках проекту «Пам'ять втраченої батьківщини» оформлено куточок та проведено слайд-вечір «Пам'ять втраченої батьківщини». Користувачі мають змогу ознайомитися з матеріалами про рідний поліський край. Великої уваги заслуговують
відділи «В історичному серпантині віків», «Рідні краєвиди в
сльозах чорнобильських дощів», «Дихає природа нашими гріхами», «В душі збережемо поліські мотиви», «Збережемо вірність рідній землі».
Звертають увагу відвідувачів виставка-фотоконкурс «Поклик рідної землі» та поетичний куточок «В несватківському королівстві поезії». У сільській бібліотеці розгорнуто виставкутріаду «Розкажу про тебе, Україно», «Україна святкує, Україна
шанує», «Це та земля, де нам судилось жити». Цікавляться користувачі матеріалами з розділів «Все пам’ятає Несватківська
земля», «Новосели степового краю».
Фойє прикрашає містечко майстрів «Рукодільні барви Полісся», поліська «Криниця інформації та духовності». Щороку в
бібліотеці проводиться декада переселенця «Про спокій свій,
серце, забудь до кінця».
Серед інноваційних формувань слід відмітити бібліотечну
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фан-зону, що діє при Михайлівській сільській бібліотеці, інформаційно-туристична агенція та інформаційний центр ДОМоГОСПОДАР» в Несватковому, інформаційний центр православ’я «Віра і Надія», літній інформаційно-інтелектуальний
майданчик «Зорепад», служба інформаційного комфорту «Світ
сім’ї, сім’я у світі», центри активного дозвілля «Світ на долоні», «Пам'ять громади» (райбібліотека, Бірки), центр спілкування «Порадник – Інтернет», Інтернет-профілакторій «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» (Красносілля), інформаційні офіси та супермаркети, Інтернет-тусівки, бібліотечні гостини,
швидка інформаційна допомога, онлайн майстер-класи, казкові
вітальні, кімнати маленьких читайликів, зелені читальні зали,
тощо.
«На ура» сприймаються інноваційні комплексні заходи: історична рулетка «Відгомоніли бурі й грози, пройшли століття і віки» (Цвітне), літературний пікнік «Книжкове асорті» (Соснівка).
Комфортний простір, гостинна атмосфера
Загальним стандартом організації обслуговування в публічній бібліотеці є максимально вільний доступ до фонду документів. Бібліотека використовує різні елементи його розкриття і
оформлення: розташування стелажів, тематичні полиці, виставкові композиції. Результати змін в бібліотеках перевершили
очікування: бібліотекарям вдається створити більш вільний,
світлий, комфортний простір з гостинною атмосферою. Багато
комп’ютерної графіки, вази, заспокійливий пейзаж шпалер, квіти на пеньках. Нестандартні рішення для розширення площі обслуговування, зонування простору (затишні куточки психологічного розвантаження для неспішного перегляду літератури,
“Території для читання молодого покоління”); абонемент комфортного читання для всієї сім’ї (виставка – хоббі “Нескучний
дім” з поличками для всіх членів сім’ї, куточки “Країна дитинства”, де діти можуть помалювати, почитати книги чи погратися,
доки мама вибирає книги). А ще – міні – виставки “Три найбільш читані книги року в нашій бібліотеці”, виставкизвернення “До твого записничка”. Бібліокав’ярня “Кілька рядків до чашки кави” збирає Івангородських берегинь. Створюються бібліотечні панорами «Що читає покоління NEXT?».
Яскравим прикладом в організації бібліотечного простору
стали районна бібліотека для дорослих та для дітей «Простір
154

для думки, душі і творчості» та «Бібліотека дитячих мрій».
Трансформують бібліотечне середовище і сільські бібліотеки –
Несватківська з оригінальною бібліотечною криницею, зоною
переселенця та зоною талановитих односельців, Поселянівська
зі ЗдравЗоною, Єлизаветградківська – з молодіжною Іміджзоною, Новоосотська – бібліотерапевтичним бібліошоу, Цвітненська – бібліоекотериторією, зоною спілкування та зоною
майстерності, Підлісненська – зоною видатних земляків, Красносільська – родинною зоною та зоною сільського господаря,
Красносілківська – зоною духовного відродження та зоною
краєзнавства, Михайлівська – зоною творчого натхнення, Розумівська – зоною історичного відродження, Китайгородська зоною ІІІ віку, Бовтиська – зоною відродження українських
традицій, Бірківська – зоною національної пам’яті та ін.
Живуть підтримані новації
Розвитку бібліотеки сприяє реалізація життєздатних проектів у галузі культури, освіти, інформації. Бібліотеки працюють
за проектами, підтриманими Всеукраїнською програмою «Бібліоміст». Серед них «Мій край єднає пам’ять героїв: реабілітуємо краєзнавство з Інтернетом», «Бібліотека – центр інформації
та спілкування дітей війни», «З Інтернетом дієвіше: партнерство бібліотеки та сільської громади» (Розумівка), «Шкільна родина має знати більше», «Інтернет – розумним, активним, творчим», «Споживчі знання - у кожну родину» (Івангород),
«Пам’ять втраченої батьківщини: налагодження зв’язків з історичною батьківщиною», «Інтернет відкриває двері ефективному самоврядуванню», «Інтернет вижити допомагає» (Несваткове), «Інтернет для майбутнього», «Розсіємо пітьму самотності:
бібліотерапія душі одинокої жінки», «Орієнтуємо на зайнятість
в аграрному секторі: агропідприємцям та індивідуальним селянським господарствам – інформаційну підтримку» (Цвітне), «У
світ родини – через Інтернет», «Відчуй радість спілкування з
Інтернетом: Інтернет - бездоглядним та малозабезпеченим дітям», «Через правову освіту – до правової держави» (Красносілля та ін.) - це проекти ІІ раунду, до них добавились ще проекти У раунду.
У нових пошуках…
В цьому році заплановано провести професійне талант-шоу
«Бібліотечний аспект (актуально, сучасно, професійно, естети155
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чно, креативно, тематично)» проводиться в рамках загальномережевої акції «Читаюча Олександрівщина – національнопатріотичний регіон» з метою збереження і шанобливого ставлення до історичної та культурної пам’яті, формування національної свідомості, гідності, патріотизму на основі воєнних
сторінок української історії, героїчних сторінок історії України
ХХ-ХІ століття та культурно-історичних традицій минувшини.
Девіз, який веде до успіху
«Запрошуємо Всіх переступити поріг наших бібліотек і залишитися з нами назавжди».
Своєю діяльністю бібліотекарі прагнули залучити мешканців регіону до книги і читання у процесі формування сучасного соціокультурного обличчя регіону, у вихованні підростаючого покоління, здатного мислити. За ініціативи методичного центру серед бібліотечних закладів оголошено Рік Інформації, Читання та Спілкування. Програма його проведення
включала вирішення комплексу завдань, яку включає акція «З
книгою та Інтернетом – у бібліотеці ХХІ сторіччя».
Створення піар-офісу в Кіровоградській МЦБС
Cвітлана Тимків,
директор Кіровоградської МЦБС
Бібліотечна журналістика зараз активно розвивається в Україні і є актуальним інструментом популяризації бібліотек, сучасних бібліотечних послуг та професії бібліотекаря. Якраз
професія бібліотекаря, вийшовши за рамки традиційної видачі
книжок, набувши нового сенсу, а саме - фільтру інформації та
консультативної функції, стала як ніколи актуальною та потрібною у суспільстві. Адже з величезного потоку інформації, саме в бібліотеці її відбирають, надаючи потрібну відповідь та
консультацію.
Процес комунікації бібліотеки, влади та громадськості має
важливе значення у діяльності Кіровоградської міської централізованої бібліотечної системи, що складається з 20 бібліотек,
розташованих у різних куточках міста. Рівномірне розташування міських бібліотек у різних мікрорайонах дає можливість
охопити бібліотечними послугами якомога більшу частину населення. При цьому усі бібліотеки регулярно надсилають пові156

домлення про свою діяльність та заходи у засоби масової інформації та на головний сайт Кіровоградської міської централізованої бібліотечної системи. Цей сайт також є важливим джерелом інформації про бібліотеки як для громадськості, так і для
засобів масової інформації. ЗМІ беруть інформацію також з
сайтів та блогів, які є у кожної нашої бібліотеки.
У системі бібліотек, що охоплює велику кількість філій,
звичайно постає питання централізації, консолідації та співпраці. І саме на цих трьох китах будується так званий піар-офіс бібліотечної системи, в функції якого входить:

внутрішнє координування: постійне навчання бібліотекарів журналістиці, заохочення їх до самовдосконалення та
розвитку, збір статистичних даних про результати журналістської діяльності.

Зовнішнє координування: розвиток партнерства з
представниками ЗМІ, оперативна реакція на їх запити, популяризація піар-офісу бібліотечної системи, організація оперативного обміну досвідом з бібліотекарями України.
Бібліотекарі Кіровоградської МЦБС взяли участь у проекті
програми «Бібліоміст» та «Центру Медіареформ» на створення регіонального піар-офісу. Заявки подавалися з усієї
України, конкуренція була величезною, але заявка саме
Кіровоградської міської системи бібліотек перемогла, і наш
піар-офіс потрапив до десятки переможців.
Серед досягнень піар-офісу бібліотечної системи можна назвати:

піар-офіс отримав ноутбук від програми «Бібліоміст».

Виконавши план проекту більше аніж на 100 відсотків, команда піар-офісу у повному складі була двічі запрошена до Києва.

Учасники піар-офісу отримали сертифікати зіркових
піарників.

Про досягнення Кіровоградського піар-офісу у проекті повідомлялося на сайті Кіровоградської міської ради.

У другому номері всеукраїнського журналу
«Бібліотечний форум України» та у третьому номері всеукраїнського журналу «Бібліотечна планета» за минулий рік
були опубліковані статті з досвіду роботи піар-офісу Кірово157
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градської міської централізованої бібліотечної системи. Тобто про наш піар-офіс знає вже вся Україна.
Бібліотекарі, що пройшли навчання під час проекту, передавали свої знання на низці креатив-лабораторій «Тонке
мистецтво бібліотечної журналістики» для представників
усіх бібліотек. Відбувалося навчання бібліотекарів і під час
семінару-практикуму «Медіа та інформаційна грамотність».
Сучасна бібліотека забезпечує доступ до безмежного
світу інформації завдяки новітнім технологіям. І саме про це
розповідають бібліотечні журналісти у своїх статтях та пресрелізах до засобів масової інформації. Так, у минулому році
про свою діяльність розповіли бібліотеки у 269 статтях у
пресі, у 46 передачах на телебаченні, у 45 повідомленнях на
радіо та у 330 дописах у Інтернет-виданнях міста (тут не
пораховані статті на сайтах та блогах бібліотек). Всього 690
виходів про міські бібліотеки у засобах масової інформації за
минулий рік!
Співпраця з владою відіграє для міських бібліотек ключову роль. Саме тому у бібліотеках діють Публічні центри
регіональної інформації, мета яких – оперативне інформування громадськості про діяльність влади. Публічний центр
регіональної інформації, Пункт доступу громадян до офіційної інформації також співпрацює зі ЗМІ та Українською бібліотечною асоціацією, у Мережевому блозі якої публікувалися статті про діяльність центру. Наприклад, була опублікована стаття «Інформація про діяльність пункту доступу
громадян до офіційної інформації міста Кіровограда та селища Нового», а також стаття «Влада – друг Кіровоградської
МЦБС».
Засоби масової інформації грають велику роль у процесі
комунікації бібліотек, влади та громадськості. І бібліотекарі
активно використовують можливість популяризувати свої
послуги через ЗМІ.
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Нове в діяльності бібліотек Новоукраїнського району
Валентина Черкашина,
методист Центральної бібліотеки
Новоукраїнського району
Публічна бібліотека сьогодні - це культурний центр, що забезпечує інформаційні потреби як реальних, так і потенційних
користувачів, надає можливість міжособистісного спілкування
практично всім жителям зони обслуговування, організує їхнє
культурне дозвілля.
Основні функції публічних бібліотек, за європейським визначенням – освіта, інформація, дозвілля. Беззаперечною є роль
бібліотеки як культурного центру.
Населення Новоукраїнського району обслуговують 34 бібліотеки, з них: 2 районні, 2 міські та 30 сільських бібліотек, практично всі працюють відповідно до навантаження, а це свідчить
про те, що мережа велика, бібліотечна галузь працює стабільно
і намагається бути сучасною.
Бібліотека не може існувати, якщо в ній не зацікавлене населення і якщо воно не готове її підтримати.
Нещодавно в рамках обласного соціологічного дослідження
«Місце бібліотек в житті мешканців регіону» ми виявили, що
більшість опитаних респондентів (ЦРБ та 2 сільські бібліотеки)
стверджують, що бібліотека, яку вони відвідують користується
авторитетом серед жителів місцевої громади, а вони в свою
чергу готові підтримати свою бібліотеку у відстоюванні її прав
на існування.
Також результати дослідження дають підстави стверджувати, що учасники опитування відвідують бібліотеки, послуги бібліотек затребувані а зміст роботи бібліотек та професійно етичний рівень працівників бібліотечних закладів їх влаштовує.
Всі три бібліотеки, користувачі яких брали участь в опитуванні, комп’ютеризовані та надають нові бібліотечні послуги
своїм користувачам, тому й вимоги щодо змін у бібліотеці та
бажаних послуг багато в чому стосуються комп’ютерної техніки, технічного оснащення бібліотек, комфортних умов та сучасного дизайну. Але актуальною на думку користувачів залишається проблема оновлення книжкового фонду, особливо
творами сучасних українських авторів, збільшення кількості
159
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періодичних видань.
Бібліотека має бути наближена до конкретних людей, враховуючи їхні інтереси і потреби, поступово стаючи необхідною
складовою інфраструктури регіону.
Однак у сучасних умовах, коли до традиційних книжкових
фондів нині додалися аудіо- та відеоматеріали, компакт-диски,
електронні ресурси, коли пріоритетним джерелом інформації у
суспільстві став Інтернет і взяв на себе частину функцій бібліотеки, її традиційна роль змінюється.
Майже третя частина бібліотек району сьогодні вже
комп’ютеризовані, та надають нові різноманітні послуги. Ці бібліотеки вийшли на новий, більш якісний рівень задоволення
запитів користувачів. Популярними в бібліотеках стали спілкування в соціальних мережах, спілкування по Скайпу, реєстрація на ЗНО, актуалізація вкладників Ощадбанку, запис до дитячого садка та ін. Але основним, і найбільш важливим на сьогодні залишається безкоштовний доступ до світових Інтернет –
ресурсів, в т. ч і в улюбленій підлітками зоні WI – FI. Бібліотеки майже стовідсотково задовольняють різноманітні запити користувачів.
Бібліотека - це чи не єдине місце в сільській місцевості, де
жителі можуть отримати послуги з роздрукування документів,
ксерокопіювання, сканування, що робить її ще більш затребуваною.
Впровадження в бібліотеках доступу до е – урядування –
новий крок у розвитку бібліотек району. Приєднання 7 бібліотек району до Всеукраїнської мережі Пунктів Доступу громадян до офіційної інформації органів влади (ПДГ) дає можливість користувачам даних закладів мати вільний доступ до офіційної інформації, урядових сайтів, сайтів місцевих органів
влади, можливість отримати безкоштовну юридичну допомогу,
допомогу та консультації у пошуку необхідної офіційної інформації, або й просто цікаву і потрібну інформацію.
ЦРБ також була учасником програми надання безкоштовної
юридичної допомоги від інформаційно-правового центру «Горєніє», і наші користувачі активно та безкоштовно спілкувалися з юристами даного центру, а також ми, бібліотекарі, отримували матеріали правового характеру з актуальних питань.
Бібліотеки проводять значну роботу з підвищення комп’ю160

терної грамотності користувачів. Цікавими та корисними для
користувачів стали: практичні заняття, майстер – класи, консультації та web-огляди:
Створення презентацій. Робота в програмі Power Point;
Електронна пошта. Створення поштової скриньки.
Робота з кореспонденцією
Реєстрація та робота в Skype
Електронні послуги Інтернет
Доступ до офіційної інформації, електронне урядування
Бібліотечні блоги та сторінки в соціальних мережах
 На допомогу профорієнтації.
Отже сучасна, ефективна, дієва бібліотека - це:
центр надання послуг з електронного урядування;
Інтернет - доступ до різноманітної інформації;
місце релаксу та реалізації власних захоплень (соцмережі,
спілкування з однолітками, комп’ютерні ігри та ін.)
Новими справами бібліотеки ми вважаємо також і участь у
бібліотечних конкурсах. Четвертий рік працівники бібліотек –
активні учасники обласних і районних конкурсів.
На наш погляд такі конкурси стимулюють працівників до
творчої ініціативи, удосконалення фахової майстерності бібліотекарів, підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, підвищують престиж бібліотек та бібліотечної професії у суспільстві, змінюють ролі бібліотек у соціокультурному та інформаційному просторі.
Так в 2013 році проходив конкурс на кращий бібліотечний
проект, який навчив сільських бібліотекарів створювати власні
проекти, шукати партнерів, спонсорів, будувати свою роботу
комплексно протягом року.
Наступним був конкурс на кращий захід краєзнавчої тематики, присвячений 75 – річчю утворення Кіровоградської області, який стимулював значне покращення саме краєзнавчої
роботи бібліотек району. Творчий підхід і багатий матеріал дали гарний результат: проведені цікаві дослідження, заходи краєзнавчі подорожі «Кіровоградщина – мій край, моя земля»,
«Стежками рідного краю», день пам’яті «Я до тебе – мій краю,
моя Батьківщино незрадливу любов крізь життя пронесу» до
100-річчя від дня народження Г.А. Карєва, година поезії «Яск161
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рава квітка степового краю», присвячена творчості поетеси –
землячки Валентини Левченко – Дигас, літературна година
«Мій край – колиска слова і зерна», інтелектуальний турнір
краєзнавців «Є в біографії Кіровоградщини своє життя, своя
історія, своя стежина», перший урок «Україна – єдина країна»,
вивчено та узагальнено досвід роботи.
Цього року оголошено конкурс на кращу роботу бібліотеки
з патріотичного виховання. Тема актуальна, потрібна і всі бібліотеки активно включилися в цей процес. Конкурс ще триває,
ми спостерігаємо напрацювання бібліотек району і я хочу поділитися з вами прикладом вже реалізованого власного проекту
ЦРБ «З Україною в серці».
В рамках реалізації проекту започатковано акцію «Подаруй
книгу учасникам АТО», ведеться збір книг для воїнів, проводяться перегляди експрес-виставки публікацій «Схід у вогні.
Хроніка АТО». В читальній залі бібліотеки відбулися зустріч
учнівської молоді міста з працівниками райвійськкомату, волонтерами та представниками місцевої влади - «Обличчя українського героїзму та гідності», із земляками - учасниками бойових дій на Сході України «Патріотами не народжуються – ними
стають», зустріч із місцевими волонтерами, що представляють
пункт збору добровільних пожертв на потреби воїнів-земляків в
зону АТО «З добром у серці», круглий стіл «Патріотизм – це
миролюбство, це – майбутнє, це - життя».
Всі матеріали висвітлюються на сайті, а тепер на блозі бібліотеки, що також є справою новою і цікавою. Ми навчилися оперативно відображати події, які проходять в бібліотеці, намагаємося, щоб
матеріал був цікавим, викладаємо багато фотографій, бо знаємо, що
нас читають. Читають і учасники заходів, і представники влади.
Вже не зовсім новою, але ще актуальною справою для нашої бібліотеки є заняття ВНШ. Школа працює вже третій рік і, сподіваємося, що ще довго буде працювати. Можливо тому, що слухачі цієї
школи - вчителі – пенсіонери. Школа працює систематично, завжди
знаходиться тема для заняття, обговорення, дискусії.
Для прикладу: «Спілкування – як феномен психології», «20
цікавих фактів про поведінку людей», «Піраміда харчування:
живитися корисною і збалансованою їжею», цикл уроків здоров'я «Здоров'я без ліків», «Здоров'я. Емоції. Краса», інформаційно – розважальна програма «Запрошуємо на чай» та ін.
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Ще однією доброю справою є робота клубу інтелектуальної
творчості (КІТ). Клуб існує вже давно, але не зраджує бібліотеці,
учасники клубу є активними читачами, часто помічниками в роботі,
ведучими масових заходів, які проводить бібліотека. На мою думку, саме цей напрямок роботи: мотивація до саморозвитку, самовдосконалення, лідерства, інтелектуального збагачення - є одним з
важливих компонентів в роботі сучасної бібліотеки.
Цікавим для користувачів ЦРБ став проект «Турбота про жінку – впевненість у майбутньому», який реалізовувала Обласна жіноча інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва разом з
ОУНБ ім. Д. Чижевського та п’ятьма районами області за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку в 2013 – 2014 роках.
Ми намагалися урізноманітнити заходи в рамках проекту,
охопили старшокласників майже всіх шкіл міста, вносили нові
елементи в наші заходи: флеш – моб і автораф – сесії.
Знову ж таки, крім обов’язкових, передбачених планом реалізації заходів, ми провели цікавий урок здоров’я «Здорові батьки – здорові нащадки» за участю міського голови, який великий прихильник і популяризатор саме здорового способу життя,
використали елементи флешмобу, коли на фасаді перед бібліотекою всі дружньо виконували популярні фізичні вправи.
Ще одним цікавим напрацюванням нашої бібліотеки стала автограф – сесія «Ми - за безпечне материнство», коли на вулиці перед бібліотекою був створений інформаційний майданчик і проводилося опитування перехожих, що їм відомо про засоби контрацепції, чи планували вони народження дітей, як вони розуміють термін
«безпечне материнство» та ін. Всі бажаючі отримували досить важливу кваліфіковану інформацію, роздатковий матеріал, залишали
свої коментарі та побажання на фліп – чарті. Ми опанували нову
форму роботи, якої боялися, бо вважали її досить затратною, виконали поставлене перед собою завдання, прорекламували свою бібліотеку і навіть отримали замовлення від наших соціальних партнерів: РЦЗ та терцентру на проведення заходів про здоровий спосіб
життя та зміцнення родини, і головне, отримали позитивні відгуки
про нашу роботу від перехожих і позитивний настрій від вдало
проведеної роботи.
Власне, крім загальноприйнятих ролей бібліотеки, ще однією не менш важливою є роль бібліотеки - друга та порадника,
куди приходять не лише за потребою, а й за бажанням.
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Відрадно, що більшість молодих користувачів сприймають
бібліотеку позитивно, діляться з працівниками бібліотеки своїми успіхами, планами на майбутнє, проблемами, просять поради, роблять компліменти.
Отже, лише безперервний розвиток, пошук нових ідей, нових справ можуть зробити бібліотеку справді сучасною, необхідною та цікавою.
Роль бібліотек Олександрійщини в консолідації
громадської активності задля поліпшення
якості життя громад
Надія Чуянова,
директор Олександрійської
районної ЦБС
Революція гідності дала нам унікальний шанс змінити
країну на краще. Зміна парадигми суспільства - від патерналізму та байдужості - до самодостатності та взаємодопомоги ставить нові виклики до діяльності бібліотек. В надскладних умовах сьогодення, бібліотеки Олександрійщини дедалі більше позиціонують себе як центри громадської активності і консолідації громади, узгоджують з громадою пріоритети своєї
діяльності.
Саме на таку трансформацію роботи бібліотек спрямовує
прийнятий Українською бібліотечною асоціацією Маніфест
«Бібліотеки в умовах кризи», в якому підтверджується місія та
роль бібліотек як «центрів підтримки розвитку громади і безкоштовного забезпечення інформаційних потреб усіх, без винятку, соціальних верств суспільства; мобільних, креативних,
ініціативних центрів освіти, науки, культури, дозвілля».
У відповідності до напрямів, визначених у Маніфесті, будується діяльність бібліотек системи згідно програми
«Профілювання бібліотек Олександрійщини», в рамках реалізації якої бібліотекарі Березівської, Червонокам’янської,
Протопопівської, Добронадіївської, Комінтернівської, бібліотек-філій зосереджують зусилля на одному з напрямків роботи,
що відповідає інтересам конкретної громади.
Березівська бібліотека-філія наразі стала центром розвитку
місцевої громади. Центром, який є навчальним майданчиком
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та реальним механізмом об’єднання активних, творчих людей,
які орієнтовані на ідеали громадянського суспільства, на демократизацію всіх сфер соціального життя місцевої громади, розвиток спільноти, залучення жителів до вирішення соціальних
та інших проблем. За ініціативи бібліотеки створено громадську організацію «Творчість. Ініціатива. Енергія», яку очолила
бібліотекар Анжела Зіненко. На рахунку організації чимало добрих справ, реалізовано два успішних проекти, на теперішній
час здійснюється проект «Територія «Support life» (Територія
підтримки).
При Добронадіївській бібліотеці-філії організовано центр
дозвілля, який створює простір для спілкування, самореалізації,
творчості, розкриття талантів односельців. Організовуються арт
- вікенди (майстер-класи, виставки творчості, віртуальні та реальні екскурсії, мистецькі конкурси), проходять цикли інтерактивних занять: «Вислови себе в кольорах»; «Вислови себе в
масці» (акторська майстерність); «Вислови себе в слові», костюмовані вечірки - Бібліотусовка «У DJ Люди». Бібліотекафілія тісно співпрацює з сільським Будинком культури, організовуються та проводяться яскраві видовищні масові заходи,
мають сформовану матеріальну базу: костюми, декорації, грим
та ін.
Використання Інтернет - ресурсів для вирішення соціальних
проблем, надання життєво важливих послуг кожному жителю
селища – пріоритет діяльності Приютівської бібліотеки-філії.
Члени громади селища Приютівка одними з перших в Олександрійському районі приєднались до електронного урядування
завдяки участі в проекті «Публічні бібліотеки – мости до еурядування», що був підтриманий Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у рамках програми
«Бібліоміст». Проект закінчився, але діяльність бібліотеки в
цьому напрямку продовжується. В Приютівській селищній раді
діє інформаційна агенція, де бібліотекар два рази на тиждень
надає консультації та практичну допомогу. Бібліотека
адмініструє сайт Приютівської селищної ради. Стала необхідною людям нова послуга «Швидка інформаційна допомога»,
яка дозволяє за попереднім замовленням, скористатися епослугами за місцем проживання.
Виявом активної громадянської позиції слугують ініціативи
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бібліотек
Олександрійської
районної
централізованої
бібліотечної системи щодо створення громадських організацій,
центрів громадської активності.
В Олександрійському районі діють 4 громадські організації,
які очолюють бібліотечні працівники. Амбітні плани має нещодавно створена громадська організація «ГРОАЛ» (Громадське
об’єднання активних людей), яку очолила бібліотекар Новопразької центральної бібліотеки – філії Вовк Р.Г.
Громадська організація «Крок у майбутнє» (голова бібліотекар Червонокам’янської бібліотеки-філії Бевз Г.І.), реалізувала проект ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду».
Друге десятиліття ефективно діє громадська організація
«Олександрійський гендерний інформаційний центр», переважна більшість членів якої є бібліотечні працівники.
Тематична спрямованість проектів, реалізованих бібліотеками спільно з організацією різноманітна: протидія торгівлі
людьми; сприяння виборчій активності громадян; інформаційна
допомога соціально незахищеним верствам населення; підвищення поінформованості про Крим, кримські реалії, тощо.
В 2015 році з п’яти поданих на конкурси проектів, фінансову підтримку отримали два. Це проекти, які стали переможцями
в конкурсі малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін
в Україні», який було оголошено громадською організацією
«Територія успіху» при підтримці Європейської комісії в
Україні. Загальноукраїнське адміністрування цього проекту
здійснює ГО «Центр «Жіночі перспективи».
На сьогодні в рамках реалізації проекту ОГІЦ «Активна жінка успішна громада» створено «Центри громадських ініціатив» при
бібліотеках-філіях сіл Олександрівка, Добронадіївка, Червона
Кам’янка, селищі Нова Прага. Отримані кошти гранту – 35 тис.
грн., спрямовані на придбання обладнання для центрів: меблі,
вітрини, роздаткові матеріали. В центрах відбудеться цикл заходів,
які допоможуть активним жінкам оволодіти методами розвитку
лідерських якостей, міжособистісного спілкування, адвокаційної
діяльності, стати більш впевненими в своїх силах та ефективнішими в соціальній діяльності.
Проект «Support life», що в перекладі означає «Територія
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підтримки життя» - втілення ідеї працівників центральної районної
бібліотеки, щодо вирішення проблем внутрішньо-переміщених
осіб. Саме ця соціальна група з’явилась в Олександрійському районі в зв’язку з подіями на Сході нашої країни. Всього їх близько
200 осіб, з них 69 - дітей, що потребують психологічної допомоги,
підтримки, розуміння і співчуття. Проект реалізується центральною
районною бібліотекою, громадською організацією «Творчість.
Ініціатива. Енергія» та п’ятьма бібліотеками системи (Головківка,
Войнівка, Березівка, Приютівка, Нова Прага). Сума гранту – 37,0
тис. грн. Вже сьогодні на базі вищезгаданих бібліотек виокремлено
простір для спілкування, який обладнаний дитячими іграми. Для
проведення заходів задля адаптації дітей в учнівське середовище
придбано ширму для лялькових театрів, фліпчарт для проведення
психологічних тренінгів. Особливості реалізації проекту висвітлюються на блозі «Support life».
Сьогодні бібліотеки Олександрійської районної ЦБС переймаються головними проблемами нашого суспільства – об’єднанням
громади для подолання внутрішнього розбрату в країні, утвердження патріотизму, захисту прав людини, ліквідації цифрової
нерівності, орієнтації на ефективне використання інформаційних
ресурсів і комунікаційних технологій, застосовуючи при цьому весь
арсенал форм і методів роботи. Зокрема, при центральній районній
бібліотеці розпочав роботу кіноклуб «Ракурс», в рамках Міжнародного фестивалю Docudays UA, бібліотворча студія «Книга - дух
нації» (Попельнастівська бібліотека-філія), ланцюг патріотизму
«Нескорена нація» (Щасливська), літопис подій «До минулого з
пошаною, в майбутнє з надією» (Олександрівська), фольк - студія
«Відроджені джерела» (Ізмайлівська), географічно - краєзнавча
проекція «Історія села в історії краю і України» (Войнівська),
бібліотечне тьюторство «Інтелектуальний потенціал країни України» (Головківська), форсайт проект «Welcome to the library»
(Ясинуватська).
На моє переконання, бібліотеки Олександрійської районної
бібліотечної системи мають потужний потенціал для консолідації
громад, спрямування на підвищення якості життя, рівного доступу
до інформації, знань і культурного надбання.
А підсумувати свій виступ хотілося б словами В’ячеслава Вакарчука: «Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків, а
дивіться як на землю своїх дітей. І тоді будуть зміни».
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Соціальна і гуманістична функції бібліотек.
На вістрі сучасності
Єлизавета Ялова,
директор Світловодської МЦБС
Бібліотека завжди існувала та існує не сама по собі, вона є
частиною суспільства з властивим їй колом обов'язків. Зовнішні
функції бібліотеки - це її реакція на потреби суспільства, через
них бібліотека реалізує своє соціальне призначення.
Отже, головним завданням бібліотек на сьогоднішній день
ми вважаємо сприяння громадській та соціальній активності
представників місцевої громади.
Наразі наша країна стоїть на порозі кардинальних політичних і економічних реформ, - йдеться про впровадження адміністративно – територіальної реформи з децентралізацією влади та
бюджету. Велика роль в цьому процесі відведена об’єднаним місцевим громадам.
З травня 2015 року на базі центральної міської бібліотеки
розпочав свою роботу Клуб громадського діалогу, в рамках реалізації спільного польсько-українського проекту «Суспільний капітал для місцевого самоврядування. Комітети громадського діалогу в регіонах». Проект реалізується Фундацією розвитку місцевої демократії (Польща, Щецин) та Інститутом демократії ім. Пилипа Орлика (Україна, Київ) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща.
Діяльність клубу спрямована на активізацію участі громади в
просуванні реформи самоврядування в Україні. Цей клуб зібрав
у своєму колі найактивніші громадські організації, ініціативні
групи, та небайдужих представників міської громади. Засідання
відбуваються двічі на місяць. Для обговорення питань, які хвилюють мешканців міста, запрошуються представники виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
Так, актуальній темі «Утворення об’єднання територіальної
громади» було присвячено три засідання, на яких за круглим
столом збирались представники не тільки міста Світловодська, а
й Павлівки, Подорожнього і Великої Андрусівки для обговорення насущних проблем із заступником голови райради.
Під час проведення заходів учасники дискутували, брали уч168

асть у «ділових іграх», вирішували практичні завдання. Чого
чекати від об’єднання громад, яким складом об’єднуватись, якою
буде влада в приєднаних населених пунктах?.. Хто і що отримає
від цієї реформи? Питань було багато, на які разом шукали відповіді.
Декілька зустрічей Клубу громадського діалогу відбувались
на тему: «Ідеальний виконком, або шість принципів вдалого управління», де учасники мали змогу висловити свої думки з приводу основних принципів роботи виконавчої влади - відкритості,
доступності, передбачуваності, відповідальності, прозорості та
співпраці з громадськістю.
Робота в групах «Основні ознаки ідеального виконкому» завершилась участю в панельній дискусії «Формування основних
ознак ідеального виконкому». Виступаючи в обговоренні Пшемислав Фенрих зокрема зауважив, що Польща свого часу уже
пройшла цей шлях, отже польські колеги мають певний досвід, як
позитивний, так і негативний. Одначе, метою участі польських
експертів у подібних проектах не є навчання, як це потрібно робити. Вони намагаються просто розповідати, як ці процеси проходили на теренах Польщі, наводячи конкретні приклади. І лише
ми маємо вирішувати, скористатися цим досвідом, чи йти іншим
шляхом.
В липні цього року члени Клубу громадського діалогу в
ЦМБ взяли участь у вебінарі «Децентралізація: обговорення реформи з урядовцями і представниками громади», який був організований та проведений Асоціацією міст України та Радою з
міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), програма «Бібліоміст».
Учасники отримали вичерпні відповіді на питання: що таке децентралізація? Хто контролюватиме органи місцевого
самоврядування? Як реформа впливатиме на місцеві громади
та забезпечення їх ресурсами? Після таких заходів вже не потрібно було доводити присутнім думку про необхідність бібліотек для сучасного суспільства. Це було очевидним. В суспільстві дуже зріс попит громадян на відкритість діяльності місцевої влади. Громадяни хочуть знати, як витрачаються кошти з міського бюджету, мають бажання впливати на прийняття рішень.
Сьогодні право громадян на ознайомлення з бюджетом практично не працює, бо формат в якому оприлюднюється бюджет, не169
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зрозумілий для більшості громадян, також відсутній механізм
безпосередньої участі громадян у плануванні витрат бюджету.
Тому, 23 липня в приміщенні бібліотеки-філії №2 відбувся
семінар «Прозорість стосунків влади і громади в сфері формування та витрачання міського бюджету», під час якого активні
представники влади та громадськості Світловодська знайомились із міжнародним досвідом та напрацюваннями сусідніх міст
з цієї теми.
Метою цієї зустрічі було збільшення прозорості місцевих
бюджетів та розробка механізму участі громадян в їх плануванні.
Ще один семінар з теми «Наше місто – наш бюджет – наше
майбутнє» відбувся 16 вересня у Світловодську як продовження
співпраці Клубу громадського діалогу з Полтавською філією Суспільної служби України. У затишному приміщенні бібліотеки
зібралися найактивніші представники громади нашого міста, депутати міської ради, 1-й заступник міського голови, члени Громадської ради при міськвиконкомі та активісти кількох громадських організацій.
Тренери Суспільної служби України з Полтави Ярослав Карпенко та Роман Широких ознайомили присутніх з історією і розвитком громадського бюджету у світі, досвідом застосування його у різних країнах. Приклади запровадження громадського бюджету (як варіант соціального замовлення) для реалізації важливих соціальних ініціатив свідчать про розвиток в Україні громадянського суспільства.
Були практичні заняття з розробки плану промоційної кампанії та порядку голосування за проекти. І тренери, і учасники тренінгу-семінару були задоволені: одні - активністю учасників, інші
- отриманими знаннями, які бажали негайно впроваджувати в
життя.
Клуб суспільного діалогу, що діє на базі ЦМБ, вперше організував та провів Оксфордські дебати в Світловодську. Це досить
видовищний та цікавий метод залучення молоді до суспільного
життя. Учасники дебатів, які готувалися до заходу в бібліотеках
міста, мали можливість провести цивілізоване обговорення суспільних проблем.
Перші в місті дебати «Вибори - 2015: шанс для нових сил» провели студенти Світловодського політехнічного коледжу. Учасники
дебатували про те, чи мають шанс нові, молоді сили пройти в полі170

тику. Під час дебатів «пропозиція» та «опозиція» виклали свої аргументи щодо поставленого питання. Слід відзначити, що для молодих людей це був перший досвід публічних виступів. Можна
сперечатися щодо того, наскільки виступи як одної, так і іншої сторони були досконалі, але молоді люди були переконливі та дуже
старалися. Думаю, що не помилюся, якщо скажу, що захід сподобався усім, хто його відвідав.
Одне з засідань клубу відбулось за темою «Інструменти впливу на місцеву владу» і стосувалось питання практичної взаємодії
громади і влади. Учасники знайомились, як правильно використовувати в суспільній діяльності самоорганізацію населення, знайомились з правилами підготовки та проведення референдумів,
вчились писати звернення та електронні петиції до представників
влади різних рівнів.
Актуальним було і питання необхідності запровадження електронного документообігу в роботу органів місцевого самоврядування. Одноголосно було прийняте рішення звернутись до новообраної влади з пропозицією - розпочати процес впровадження
електронного урядування в Світловодську.
Бібліотеки поступово стають центрами громадського життя
міста. Крім Клубу громадського діалогу в приміщенні Центральної міської бібліотеки відбуваються засідання Громадської ради,
що діє при Світловодському міськвиконкомі. Одне з питань порядку денного Громадської ради стосувалось підсумків роботи
управління соціального захисту населення за I півріччя 2015 року
про компенсацію за підвищення тарифів на комунальні послуги
через пільги та субсидії. Враховуючи великий обсяг заявок на субсидії, ГО «Наше місто» запропонувала службі соціального захисту населення волонтерську допомогу.
Під час інформаційної сесії «Інформаційне забезпечення процесу вирішення соціальних проблем у Світловодську», працівники управління соціального захисту розповіли присутнім про механізм надання субсидій населенню, про правила заповнення заяви для отримання субсидії та безліч інших питань, що турбували
мешканців нашого міста. Бібліотекарем ЦМБ, який пройшов навчання у проекті Ради міжнародних наукових досліджень і обмінів
(IREX) «Енергозбереження і енергоефективність», був проведений тренінг «Формування нового світогляду громадян з питань
енергоефективності та енергозбереження».
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Тепер і в нашому місті молодь, а саме старшокласники ЗОШ №7,
підвищили свою обізнаність щодо енергоефективності. Вони не
тільки з цікавістю прослухали теоретичний матеріал, але й взяли активну участь в ділових іграх, де, керуючись новими знаннями з
принципів енергозбереження, в ролі експертів та професіоналів дали
оцінку відповідності будівлі власної школи принципам енергоефективності, та розробили пропозиції з підвищення енергозбереження.
Головним результатом тренінгу стала зміна ставлення учасників до використання енергоресурсів, а отже, і зміна моделей
поведінки в сучасному інформаційному, полікультурному, демократичному суспільстві.
Управлінням пенсійного фонду була проведена інформаційна
сесія «Зміни та доповнення в пенсійному законодавстві», під час
якої присутні отримали вичерпну інформацію про нові умови виходу на пенсію осіб різних категорій, а працівники ЦМБ представили виставку інформаційних матеріалів з фондів бібліотеки та з
документів, які надходять в рамках проекту ПДГ.
Необхідну інформацію лідери неурядових організацій отримали під час семінару для представників місцевих НДО «Реєстрація громадських організацій». Присутні ознайомились з новими вимогами в оформленні реєстраційних документів, про які їм
розповіла начальник управління юстиції, а від працівників бібліотеки слухачі отримали інформацію про інструменти електронного урядування та правила користування ними.
Вивчення працівниками держслужб і керівниками закладів
міста та району положень Закону України «Про боротьбу з корупцією», порядок люстрації та очищення влади розглядались на
семінарі, організованому управлінням юстиції в читальному залі
центральної бібліотеки.
Як тлумачити те, або інше положення Закону, як заповнювати, кому і коли здавати декларацію про доходи, кого на місцях
може зачепити люстрація – обговорення було змістовне і жваве.
Бібліотека як центр розвитку громад вносить свою інформаційну
складову в проведення різних заходів.
Громадською організацією «Світловодськ – наш дім» разом з
центральною бібліотекою започаткований цикл інформаційних
бесід в ефірі міського телебачення в програмі «Діалог». Перша
передача стосувалась реформування житлово – комунального господарства. Був запропонований механізм створення ОСББ,
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озвучені переваги та можливі недоліки цього процесу, надана
інформація про створення громадської приймальні для допомоги
у підготовці документів та надання різноманітних консультацій з
цього питання.
30 вересня, в день святкування Всеукраїнського дня бібліотек, в Центральній міській бібліотеці відбувся ярмарок соціальних інновацій «Формування громадянської позиції, національної
свідомості, культури і духовності», основною темою якого стала
презентація нових послуг у бібліотеках міста та впровадження
інноваційних
форм
роботи.
П’ять бібліотек представляли найкращі ініціативи, спрямовані на розвиток місцевих громад. Неабиякий інтерес у присутніх
на заході викликали тематичні експозиції та представлені ініціативи, зокрема:
 «Людино, будь людиною!» (ЦМБ)
 «Бібліотека – осередок краєзнавчо-туристичної роботи на користь громади» (бібліотека-філія №2)
 «Україна в моїм серці» – організація серії інноваційних заходів патріотичної тематики (бібліотека-філія №3)
 «У колі друзів» (бібліотека-філія №7) – створення на
базі бібліотеки арт - кафе
 «Я крокую в світ» - гармонійний розвиток особистості,
адаптація в соціумі дітей с особливими потребами із спецшколи - інтернату №1 (бібліотека-філія №8).
Ярмарок бібліотечних ініціатив став чудовою нагодою поспілкуватися, поділитися досвідом, поміркувати як удосконалити,
розширити спектр надання послуг громаді, що забезпечить зростання іміджу бібліотек та їх необхідність для місцевої спільноти.
Неможливо говорити про гуманістичну функцію бібліотек і
обминути питання формування української ідентичності.
Так, в приміщенні ЦМБ відбувся круглий стіл за темою
«Об’єднання патріотичних сил Світловодщини». Патріотична
година для дітей та молоді «Майдан очима учасників Революції
Гідності» виявила неабияку зацікавленість молоді революційними подіями, а зустрічі з волонтерами та учасниками бойових дій
неоголошеної війни на сході нашої країни сприяли росту патріотизму у молодіжному середовищі.
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В бібліотеці - філії №2 до Дня захисника України та Дня українського козацтва відбулось свято під назвою «Свою Батьківщину
любіть». На зустріч зі старшокласниками школи №1 завітав воїн
- доброволець окремого батальйону морської піхоти Вадим Романовський.
В ЦМБ відбулись зустріч з учасниками АТО «Я забути не
зможу ніколи» та прем’єра книги, яка приїхала з фронту і подарована бібліотеці «АТО: Неоголошена війна».
Величезний вплив на свідомість молоді у її прагненні до миру справив обласний конкурс «Кіровоградщина читає Хемінгуея», в якому два учасники від Світловодської ЦМБ визнані переможцями в різних номінаціях.
17 травня в рамках Дня Європи місцеві мешканці та гості мали можливість долучитись до акції «День добра», який був організований громадською організацією «Майбутнє без меж» та Світловодською ЦМБС, бути не лише спостерігачем, а й активним
учасником дійства.
Бібліотекарі Центральної міської бібліотеки підготували перегляд книжкових новинок, різноманітні ігрові завдання, майстер
класи, які зробили цей час не тільки неймовірно цікавим, але й
корисним.
Діти і дорослі, люди з особливими потребами з захопленням
долучились до нового явища в нашому місті – буккросингу, започаткованому ЦМБ.
Усі учасники акції активно і з зацікавленням обмінювались
книжками. Після проведення Дня добра шафа з книгами отримала постійну прописку на 1-му поверсі хірургічного комплексу
Світловодської районної лікарні. Люди, які перебувають на стаціонарному лікуванні, їх відвідувачі можуть взяти з полиць книги
та залишити там свої.
Соціальна функція бібліотеки полягає також у безоплатності
її послуг. Кожен, хто не може придбати комп’ютер, книгу чи
газету, може скористатися ними у бібліотеці. Кожен, хто хоче
отримати безоплатну інформаційну допомогу – отримає її у
бібліотеці.
Всі бібліотеки ЦМБС проводять для людей похилого віку навчальні курси з комп’ютерної грамотності та основ пошуку інформації у мережі Інтернет.
Впродовж року в ЦМБ пропонували фахові безоплатні кон174

сультації юриста, психолога, а в бібліотеці – філ. №2 для дітей з
сімей учасників бойових дій діють безплатні курси з англійської
мови. Бібліотеками проводяться консультації з виконання домашніх завдань і написання письмових робіт учням, абітурієнтам
та студентам навчальних закладів.
Надзвичайно важливу роботу, спрямовану на допомогу інтеграції біженців в українське суспільство, виконують всі бібліотеки
системи. До уваги біженців із сходу була створена нова рубрика
«Інформація для переселенців», яка включає в себе: Дорожню карту для людей, внутрішнього переміщених в межах країни та Інформацію для громадян, які приїхали з Автономної Республіки
Крим та м. Севастополь.
Працівники бібліотек спільно з Світловодським міськрайонним управлінням юстиції допомагають переселенцям у наданні
первинної правової допомоги, зокрема, інформації про отримання
всіх видів державної соціальної підтримки, пенсій, компенсацій
та ін. Бібліотеки надають біженцям можливість скористатися Інтернет - послугами для зв’язку з рідними, які мешкають в інших
містах, допомагають шукати роботу.
Бібліотечне обслуговування вдома, надання довідок по телефону, відправка і отримання повідомлень через електронну пошту (в Інтернет-центрах), допомога в заповненні офіційних бланків, заяв, звернень, пошук інформації через Інтернет, залучення
до активної участі в житті бібліотеки (круглі столи, тренінги,
конкурси, виставки, культурно – просвітницькі заходи) – це далеко не повний перелік того, що роблять публічні бібліотеки.
І це дає впевненість у тому, що бібліотека, як соціальний інститут взаємодії з громадою, надзвичайно важлива для суспільства, його сталого розвитку. Вона має майбутнє.
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МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. АНАЛІТИЧНІ
МАТЕРІАЛИ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Регіональна бібліотечна політика: досягнення і проблеми
Анатолій Бондар,
начальник відділу культури,
туризму і культурної спадщини
Новоукраїнської РДА
Перш ніж перейти до регіональної бібліотечної політики,
хочу декілька слів сказати про всю галузь «культура». Район у
нас великий і культурне обслуговування здійснюють 72 заклади.
Бібліотеки є важливою гілкою на нашому розгалудженому
дереві культури. В районі збережено мережу бібліотек: 30 сільських, 2 міські, 2 районні, створено умови для їх повноцінного
функціонування. В цих 34 закладах працюють 52 бібліотечні
спеціалісти, в сільській місцевості - 33 фахівці.
Сьогодні наші бібліотеки достатньо самостійні, досить успішні, багато мають напрацювань і досягнень. Складно було, коли
система децентралізувалася, і сільські голови не дуже хотіли
опікуватися ще й бібліотеками. Ми з ними працювали декілька
років, поки не переконали, що це їхні бібліотеки, і вони обслуговують жителів місцевих територій. З кожними новими виборами
ситуація повторюється, але сьогодні вже картина досить позитивна. Більшість бібліотек опалюється, проводяться і поточні, і капітальні ремонти, поповнюються фонди і робиться передплата.
Взагалі, поповнення бібліотечних фондів – один з найважливіших аспектів успішної роботи бібліотек. Тому це питання постійно на контролі, періодично заслуховується на колегіях РДА.
Так у вересні 2014 року на методичній нараді в РДА за участі
міського та сільських голів розглядалося питання «Поповнення
фондів бібліотек Новоукраїнського району новою літературою та
періодичними виданнями». Міському та сільським головам підготовлено та надіслано листи з рекомендаціями щодо забезпечення коштів для проведення передплати періодичних видань для
бібліотек на 2015 рік.
В жовтні 2015 року на колегії РДА розглядалося питання щодо забезпечення населенню району доступу до інформації: «По176

повнення фондів бібліотек, передплата періодичних видань та
доступ до Інтернет-ресурсів».
Наші пропозиції знайшли своє відображення в рішеннях колегії РДА від 09.11.2015 р.
Прислуховуються до наших рекомендацій і більшість сільських голів. Так, наприклад, за останні 2 роки за кошти місцевих
бюджетів для бібліотек району придбано 1008 прим. видань на
суму 35452 грн.
За 5 місяців поточного 2016 року вже придбано 92
прим.видань на суму 4200грн. для двох бібліотек Кропивницької
сільської ради ( на черзі - придбання ще 42 прим. видань на суму
2300 грн.).
Але хочу зауважити, що для одних бібліотек майже щорічно
виділяються кошти на придбання нової літератури, а інші роками
нічого не купують. Тут, напевне, потрібна державна програма
поповнення фондів, яка б зобов’язувала місцеву владу оновлювати книжкові фонди.
Для прикладу хочу відмітити роботу Приютівського сільського голови Присяжнюк О.Ф. (до речі, в минулому – бібліотекар),
яка для жителів своєї громади впорядковує сільську бібліотеку:
проведено ремонт, придбано меблі для бібліотеки та суттєво поповнено бібліотечний фонд, комп’ютеризовано та підключено
бібліотеку до мережі Інтернет.
Не менш важливим питанням є передплата періодичних видань. Кожного року до міської та сільських рад надсилаються
листи з примірним переліком видань, на які бажано оформити
передплату для бібліотек. Для більшості бібліотек району проводиться річна передплата періодичних видань, деякі роблять це
двічі на рік.
Так для бібліотек району на 2015 рік оформлено передплату 438 прим. періодичних видань на суму 41857 грн. (в середньому
по 13 прим. на 1 бібліотеку).
Додатково для двох центральних міських та декількох сільських на ІІ півріччя 2015 року зроблено передплату у кількості 129
видань на суму 10349 грн., в т.ч. на сільські бібліотеки - 57 видань на суму 4200 грн.
На 2016 рік проведено передплату на 445 прим. періодичних видань на суму 58407 грн. (в середньому по 13 прим. на 1 бібліотеку).
Щорічно стабільно передплачують періодику для своїх біблі177
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отек сільські ради, які добре розуміють необхідність та важливість цієї роботи для своєї громади: Ганнівська, Диминська, Іванівська, Помічнянська, Новоєгорівська, Рівнянська, Приютівська
– це сільські голови, які працюють вже декілька каденцій і з якими ми постійно підтримуємо зв'язок.
Щодо ремонтів. Протягом 2014 року поточні ремонти приміщень проведено в 6 бібліотеках району на суму 16 тис. грн. Це те,
що ми можемо обрахувати по бібліотеках, які знаходяться в окремих приміщеннях, адже більшість з них знаходяться в приміщеннях сільських будинків культури чи клубів, і сума ремонту
йде на них. В 2015 році ремонти проведено вже в 14 бібліотеках
району на загальну суму 59.6 тис. грн.
Зроблено капітальний ремонт в Комишуватській с/бібліотеці
за кошти державного бюджету регіонального розвитку: відремонтовано покрівлю, опалювальну систему, замінено вікна на енергозберігаючі.
В Іванівській с/бібліотеці замінено вікна на енергозберігаючі,
зроблено внутрішній ремонт та ремонт стелі, ремонт ще продовжується.
Майже закінчено ремонт ЦРБ на суму 200 тис. грн. Вже виготовлена проектно-кошторисна документація на продовження
ремонту центрального палацу культури – заміна всіх фасадних
вікон на енергозберігаючі, ремонт танцювальної зали тощо.
Приділяється увага і покращенню та оновленню матеріальнотехнічної бази бібліотек. 2015 року на ці потреби для 9 бібліотек
використано 61.1 тис. грн. (столи, стелажі, стільці, принтери, жалюзі, покриття на підлогу та ін.)
В поточному році, я впевнений, картина буде не гірша.
Вся ця робота буде давати гарні результати, якщо робити її
постійно і в комплексі. Щороку ми проводимо розширену раду
відділу культури, запрошуємо обов’язково сільських голів, нагороджуємо кращих з них, вказуємо і на недопрацювання інших.
Запровадили ми своєрідний рейтинг сільських рад, в якому по
багатьох позиціях визначаємо, хто спрацював протягом року
краще, хто гірше. Як не дивно, для сільських голів цей рейтинг є
важливим, і ми часто бачимо, що наступного року з деяких питань робота покращується.
Хочу відмітити, що дуже відповідально ми ставимося до підвищення професійного рівня наших працівників. На належному
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рівні провели атестацію, до якої всі бібліотечні працівники підготувалися серйозно.
Маємо час і для відзначення професійного свята. Щороку Всеукраїнський день бібліотек, День працівників культури ми святкуємо
урочисто, гучно, пишно. Концертні номери, подарунки, відзнаки,
завжди за участі представників влади, зі святковим пирогом, квітами
і гарним настроєм. Вміємо ми працювати – вміємо і святкувати!
Щодо перспектив розвитку. Впевнений, що в бібліотек є гарне і
гідне майбутнє. Ми зараз працюємо над стратегією розвитку галузі,
передбачаємо там і комп’ютеризацію сільських бібліотек, і стабільне та достатнє поповнення бібліотечних фондів, і забезпечення комфортних умов праці та багато іншого. Це вже на часі, це потрібно
нашим жителям, це потрібно Україні.
Бібліотека в житті провінційного містечка
Любов Дубина,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
Привабливий образ бібліотеки сьогодні – багатогранний. Бібліотека потрібна людям як джерело інформації, як шлях до душі кожної людини. Вона повинна створювати для своїх користувачів максимально комфортне середовище, бути відкритим будинком для
усіх тих, кому потрібна книга та психологічне розвантаження. Тому
так важливо сьогодні не обмежуватися традиційними формами роботи, а шукати нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів,
розповсюдження знань, формування культури і духовності підростаючого покоління. Тільки так бібліотека зможе відстоювати у суспільстві свій позитивний імідж і завжди буде залишатися втіленням
нового і незнаного.
За сприяння Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України у співробітництві з
Програмою Ради Європи було організовано конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування». У грудні минулого року Маловисківська районна рада отримала друге місце з проектом «Створення
центрів місцевої активності для розвитку громади на базі будинків
культури та бібліотек» у тематиці «Влада та громада: інформування, діалог, участь».
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Центр місцевої активності в своїй діяльності повністю орієнтований на потреби громади і може стати певним механізмом, який
допоможе у вирішенні проблем (соціальних, культурних та ін.), що
існують у конкретній територіальній громаді. Він допоможе не
тільки оживити, згуртувати і об’єднати громаду, але і значно покращити рівень життя в певній місцевості, використовуючи як існуючі ресурси громади, так і залучені. Саме ці завдання і цілі ставить
перед собою Маловисківська районна бібліотека ім. Лесі Українки,
що має вже великі напрацювання і досягнення.
Маловисківська районна бібліотека ім. Лесі Українки - один з
найкращих закладів культури міста з постійними зібраннями громадян, круглими столами та творчими лабораторіями громадської
активності. Бібліотека є демонстраційним закладом з обміну досвідом з розробки та впровадження соціальних проектів.
У листопаді 2014 року маловищани зустрічали гостей з різних
куточків України. В районній бібліотеці проведена виїзна частина
«Школи громадської участі-2» в рамках однойменного проекту Інституту соціокультурного менеджменту за підтримки Фонду Ч.С.
Мотта, який організовано ГО «Інститут соціокультурного менеджменту» (м. Кіровоград). Учасниками практичного виїзного заняття
у м. Мала Виска були громадські активісти та працівники соціокультурних закладів з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської,
Херсонської, Полтавської та Кіровоградської областей. Слухачі
Школи мали можливість на практиці побачити, якою має бути сучасна бібліотека та яким чином може слугувати розвитку громадської активності.
На сьогодні заклад – це сучасний інформаційний, культурнодозвіллевий центр, де традиційні методи тісно пов’язані з новими
технологіями. Бібліотекарі намагаються працювати так, щоб були
задоволені всі відвідувачі незалежно від віку і соціального статусу.
Нестандартні підходи у роботі з молоддю, представниками старшого покоління, представниками влади сприяли активності громади.
Маловисківська районна бібліотека ім. Лесі Українки успішно
реалізувала низку проектів з різними категоріями користувачів.
Для наймолодших користувачів бібліотеки в дитячому відділі
діє «Виїзна читальня», яка співпрацює
з дошкільними
навчальними закладами - «Чебурашка» та «Ромашка».
Разом з учнями та вчителями Маловисківської гімназії з жовтня
2012 року розпочав роботу проект «Школа етикету». Сьогодні
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проект продовжує роботу у двох напрямах - естетичне виховання та
духовно-патріотичне - «З Україною в серці».
Районна бібліотека взяла активну участь у загальноміському
екологічно-просвітницькому проекті «Наше місто - Мала Виска!
Наше місто - чистий дім» та «Здай батарейку – врятуй крота», які
стартували за ініціативи та підтримки міської та районної рад.
Районна бібліотека спільно з Об’єднаною державною податковою інспекцією (ОДПІ) в Маловисківському районі реалізують
проект «Податкова звітність без кордонів». Саме бібліотека стала
місцем для проведення інформаційної кампанії для представників
податкової адміністрації та місцевих підприємців.
Враховуючи потреби сьогодення
працівники бібліотеки
долучилися до Всеукраїнської акції «Допоможи солдату власними
руками» та розпочали виготовлення маскувальних сіток для наших
бійців. До цієї роботи були залучені учні та вчителі навчальних
закладів, громада міста.
За участю волонтерів ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з
подолання наслідків психотравмуючих подій»
організовано
тренінг на тему: «Організація психологічної реабілітації
військовослужбовців, що повернулися із зони АТО та їхніх сімей»
У реалізації проектів використовувалися сучасні медіа- інтернет-технології, соціальні мережі та Інтернет- ресурси.
Маловисківська районна бібліотека бере активну участь у різноманітних загальноміських заходах, готує та оформляє масштабні
виставки-експозиції на центральній площі міста, в міському парку,
де кожен бажаючий може ознайомитися з друкованими матеріалами, виробами декоративно-ужиткового мистецтва, отримати візитівку бібліотеки чи інформаційну листівку.
В Бобринецькій районній бібліотеці для дорослих спільно з міською ветеранською організацією створено інформаційноконсультативний центр «З турботою про старше покоління». Робота центру проводиться за такими напрямками: юридична, психологічна, медична поінформованість, питання соціального захисту населення. Для людей поважного віку створені папки «Все про пенсії», «Соціальний захист людей похилого віку», «Якщо у вас проблеми з серцем», «Що ви знаєте про гіпертонічну хворобу», «Гімнастика – шлях до довголіття». За сторінками періодичних видань
ведуться огляди рубрик «Компетентно про актуальне». Складено
рекомендаційний список літератури та статей з періодичних видань
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«Довголіття і здоров’я людини», з теми краєзнавства – створена папка «Герої нашого часу». На актуальні теми сьогодення організовано тематичну полицю «Запрошуємо до розмови». Завдяки співпраці з управлінням Пенсійного фонду в Бобринецькому районі створено інформаційний куточок «Пенсійний фонд України інформує»,
на якому представлені матеріали про зміни в пенсійній системі,
графіки прийому керівників структурних підрозділів.
Проведено годину корисних повідомлень «Ярмарка ідей для
вашого дозвілля» за матеріалами періодичних видань: «Порадник», «Життя на пенсії», «Порадниця», «Свати», «Робимо самі».
Присутнім були запропоновані статті про рукоділля, садівництво, городництво, квітникарство та ін.
В приміщенні Бобринецької районної бібліотеки для дорослих постійно експонуються виставки митців краю. Всебічно були представлені виставка - вернісаж «Вишивана Шевченкіана», в
якій брали участь вишивальниці Л.Світлова, Н.Мірошніченко,
Г.Потапчук та інші майстри.
Користувались попитом у громади виставка робіт
С.П.Філоненко до Великодня «Сонячні барви її вишиванок», виставка картин-пейзажів народної майстрині з вишивки С.П.Ніколенко,
ветеранський вернісаж Т.В. Бурлай «Осінь мистецтва», фотовиставки В.С. Решетнікова: «Фотомиті вистави «За двома зайцями» театру «Спадкоємці», «Окраса нашого життя», «Мій рідний край – Бобринеччина», «Квіткова феєрія» «Дивосвіт навколо нас», «Прощання з літом».
При Бобринецькій районній бібліотеці для дорослих діє літературна студія «Спадок», яка об'єднує літераторів і митців різного віку. Метою студії є розвиток та збереження в інформаційних джерелах творчого потенціалу району, безпосереднє спілкування поетів і
композиторів, обмін досвідом та задоволення естетичних потреб як
авторів, так і прихильників їх творчості.
В рамках відзначення Всесвітнього Дня поезії Бобринецька літературна студія «Спадок» провела відкрите засідання «Поезія в
душі». Про значну роль поезії у своєму житті засвідчили віршами
члени студії: Володимир Лашкул, Євгенія Бевзенко, Дем’ян Неклеса, Валентина та Наталія Зеленські, Тетяна Бурлай, Любов Федюкевич, Наталія Рожкова, Марина Орлова. Вчителі, бібліотекарі, учні
шкіл та гуртківці Будинку творчості, які завітали до поетів на гостину, з цікавістю переглянули презентацію «Сторінками діяльності
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студії «Спадок», а також ознайомилися з виставкою виданих за
дев’ять років книг.
Творчість бобринецьких поетів популяризує і районна бібліотека для дорослих, яка розповсюджує по району буклети з віршами.
Останній із них автори присвятили воїнам АТО. Захисники України, серед яких є і наші земляки, разом з посильною допомогою від
небайдужих людей та дитячими малюнками отримали поетичну
вісточку, що покликана підтримати й зміцнити дух.
Ульяновська центральна районна бібліотека визначає пріоритети своєї діяльності відповідно до змін та потреб місцевої громади,
шукає шляхи співпраці з усіма її представниками, щоб стати соціально-інформаційним, культурним центром, залишається важливим
самобутнім простором освіти, дозвілля, духовного розвитку громади. Цьому сприяють впровадження інноваційних форм і методів
роботи, співпраця з місцевою владою, з громадськими, творчими
об’єднаннями.
З урахуванням складу користувачів, рівня їх підготовки до роботи в Інтернеті, бібліотекою розроблено і надається широкий
спектр послуг – навчання пошуку потрібної інформації в мережі,
інтернет-уроки, тренінги для спеціалістів, в т.ч. бібліотечних. Наприклад, для користувачів проводяться інтернет-мандрівки, віртуальні подорожі, інтернет-екскурсії «Такі різні столиці», «Сім чудес
України», «По музеях Т. Шевченка», «По художніх музеях України», день інформації «Маг на ім’я Інтернет», урок-діалог «Улюблене дитя людства - комп’ютер». Організовані курси для початківців
«Знайомство з Інтернет-ресурсами», «Культура віртуального спілкування». Для літніх громадян організовані курси занять «Незважаючи на роки, із комп’ютером на Ти». Спілкування, різні масові
заходи залучають до бібліотеки тих, в кого є комп’ютер вдома.
Молодих користувачів, які вільно володіють ПК, запрошували
стати волонтерами, які допомогали людям старшого покоління
опанувати навички роботи в Інтернеті.
Одними із перших і активних користувачів Інтернету стали учасники клубу «Молодь і закон», який діє при бібліотеці. Вони добирали пісні, гуморески для репертуару хору ветеранів, купували
книги, ліки, побутову техніку.
Безробітні мають можливість познайомитись із відповідними
сайтами, при необхідності відкрити електронну поштову скриньку,
скласти та відправити резюме. До співпраці для вирішення проблем
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працевлаштування був залучений районний центр зайнятості.
Бібліотекарі вивчають думки користувачів щодо інтернетпослуг. Проводяться анкетування, опитування «Від книжки – до
мишки», «Бібліотека і комп’ютер», «Книга та Інтернет», експресопитування «Ваша думка про інтернет-послуги в бібліотеці», «Книги та Інтернет: спільники чи вороги». Їх аналізування дозволяє врахувати побажання, зауваження наших користувачів щодо поліпшення обслуговування.
Бібліотека, працюючи як центр соціальної сфери громади, переорієнтувала свою роботу так, щоб не лише згуртовувати, об’єднувати громаду навколо вирішення соціально важливих проблем
(наркоманія, пияцтво, СНІД), але і позиціонують її інтереси, запрошуючи на заходи з бесідами, консультаціями, порадами працівників соціальної служби, медицини, психологів, юристів, тощо.
В читальному залі діє безкоштовний консультативний пункт
районного управління юстиції, де також отримують інформаційні
послуги внутрішньо – переміщені особи.
Бібліотекарі надають мешканцям можливість реалізовуватися
через різноманітні захоплення, хобі: вишивання, плетіння, бісероплетіння тощо. Для них в бібліотеці проводяться книжковоілюстративні виставки «Вишивала долю я нитками, вишивала серцем і руками», «Дивне плетиво ниток», «І стало дерево піснею»,
«Вишивальний світ», майстер-клас «Умілі руки при ділі», «Власноруч створена краса», виставки робіт умільців.
Серед користувачів бібліотеки є багато людей віруючих, тому
на масові заходи запрошуються священнослужителі, зокрема на години духовності, круглі столи, години обміну думками, години
християнської етики, вечори спілкування – «Заповіді християнської
моралі», «Біля джерел духовності», «Духовні святині краю», «Чим
є молитва», «Розмова душі з Богом», «Чарівні куполи соборів»,
«Етичні погляди Христа і сучасність», «Виховання іконою».
Члени громади допомагають бібліотекам: дарують книги, кімнатні рослини, фотографії, краєзнавчі матеріали, вносять пропозиції
щодо проведення і тематики масових заходів. Для цього проводяться анкетування, бліц-опитування, соціологічні дослідження: «Бібліотека майбутнього», «Якою Ви хотіли б бачити нашу бібліотеку»,
«Бібліотекар і читач», «Шляхи розвитку бібліотеки».
Сьогодні провінційна бібліотека зовсім не схожа на архаїчну
хату-читальню, проте «храмом книги» її теж не назвеш. Вона не
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вражає розмаїттям книжкового фонду, і надсучасні топ-новинки
надходять до неї з чималим запізненням. Нащадки колись «найбільш читаючої» країни або ж зовсім забули про літературу, або ж
шукають «духовну їжу» на просторах Інтернету. Проте бібліотека
дійсно живе, а її двері завжди гостинно відчинені для всіх, хто прагне інтелектуального спілкування.
Новоукраїнська районна бібліотека уже досить давно прихистила кілька клубів та творчих об’єднань. І чи не першими її читальний зал уподобали для своїх ігор інтелектуали. Любителі «розваг
для розуму» щонайменше раз на місяць проводять у бібліотеці різного рівня змагання чи просто зустрічаються за чашкою чаю. Чому
саме тут? Переваг бібліотека має багато: джерела інформації під
рукою, можливості для онлайн-ігор чудові та колектив приємний,
завжди готовий допомогти. Сьогодні ті, хто колись ще школярами
переживав за цими столами радість перемог чи гіркоту поразок,
приводять сюди своїх дітей, майбутніх гравців. І поки мама з татом
у колі однодумців азартно шукають відповіді на каверзні завдання,
їх чадо, зручно умостившись у м’якому кріслі, гортає взяту з полиці
книгу з картинками. А це значить – росте читач, ще один член книжкового братства.
Ось, цитата з відгуку про одне із засідань клубу «Що? Де? Коли?» Олега Талашкевича, опублікованого на блозі центральної районної бібліотеки: «Мені, як дещо сторонньому спостерігачеві, всі
сорок п’ять питань здалися такими, що змушують замислитись, підключити всю свою ерудицію та знання. Добре, що проводяться
такі заходи, де і молодь, і люди старшого покоління можуть з користю для себе провести вільний час, дізнатись про щось нове і показати власні знання та вміння. А ще було цікаво спостерігати, як єднаються азартом гравці різного віку і досвіду, адже місце за ігровими столами знайшлося і для більш ніж досвідченого Олександра
Антоненка, і для зовсім юного Владислава Прутяна».
Є у новоукраїнських інтелектуалів традиція: напередодні нового року збиратися у читальному залі районної бібліотеки, щоб розіграти між собою Новорічний кубок діда Мороза. Приємна компанія, каверзні питання, надлишок адреналіну – що ще треба для вдалого відпочинку? Хіба що крапельку везіння, тому що закінчити рік
переможцем – удвічі приємніше.
Заходять на бібліотечний вогник і місцеві поети. За ініціативи
та активного сприяння члена Національної спілки письменників
185

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

України, поетеси, перекладача і публіциста Антоніни Корінь відбулося відродження літературної студії «Ранок», яка досить успішно
працювала в стінах бібліотеки десяток років тому. Вже проведено
декілька успішних засідань. Місцеві автори виносять на широкий
загал свої твори, діляться сокровенним, дають поради колегам по
перу, спілкуються в дружньому поетичному колі та чекають нових
зустрічей.
Кожен хоче чогось досягти у житті. Чому ж одному це вдається,
а іншим – ні? Адже людина має реальні можливості керувати власним життям і розвитком, досягати відчуття впевненості й надійності. Життєвий шлях особистості багато в чому залежить від того, наскільки вона здатна пізнати світ і себе, свідомо визначити мету і
підпорядкувати їй свою діяльність.
Новомиргородська центральна районна бібліотека провела
ток-шоу «Жінка і кар’єра», щоб показати місце жінки в суспільстві в різні епохи та в наш час, поглибити знання про успішних жінок, виховувати працелюбність, силу волі, цілеспрямованість, бажання себе вдосконалювати, спонукати себе до
створення власної формули успіху. На проведеному заході мова йшла про жінку, про сучасну жінку, яка стала перед вибором: кар’єра чи сім’я, радість материнства чи професійні здобутки.
Учасники заходу – учні-старшокласники, експертна група спеціалістів. Гостями шоу були: секретар міської ради, директор школи, працівник управління захисту, спеціаліст пенсійного фонду, лікар жіночої консультації, голова сільської ради, приватний підприємець. Ведуча заходу ознайомила присутніх з правилами ведення
дискусії. Головне правило ток-шоу – бути активними, відстоювати
свою думку і позицію, власну формулу успіху.
Питання, запропоновані для обговорення:
 Чому жінки не можуть робити кар’єру нарівні з чоловіками?
 Робимо кар’єру – втрачаємо жіночність?
 Чи може материнство зробити жінку по-справжньому
щасливою?
 Чому я без роботи: причини жіночого безробіття?
 Кар’єра і сім’я: це проблема чи задача?
На ток-шоу виступили опоненти про те, як жінки роблять свою
кар’єру, і яким шляхом вони досягли успіху? Чи псується характер
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у жінок, які працюють в бізнесі, звинувачування у непрофесійному
«жіночому» стилі роботи.
Члени експертної групи розповіли як оцінюють своє положення
самі жінки, що займаються бізнесом, або займають керівні посади в
державних та комерційних структурах.
Ведуча заходу акцентувала увагу присутніх на анкетування, яке
проводилося серед молоді. Оцінювання показало, що тільки 10-та
частина хоче успішно поєднувати кар’єру і сім’ю, 55% - тільки
кар’єру, а третина – хоче успішно поєднати роботу з щастям і взаєморозумінням в сім’ї. Хочеться підсумувати – жінці, яка бажає поєднати кар’єру і сім’ю, потрібно все зважити і зрозуміти, чого саме
вона очікує, подолати всі стереотипи і йти до досягнення мети.
Перед присутніми виступила багатодітна мама Чернієнко Н.Б.,
яка сказала, що кожен вирішує для себе сам, що важливіше кар’єра чи сім’я, у кожного є право вибору – «я щаслива мати, жінка, маю 10 дітей… І цим все сказано. Вибирати потрібно серцем і
душею!»
На закінчення ток-шоу практичний психолог надав присутнім
корисні поради, ведучі представили слайдову презентацію «Видатні
жінки, про яких ми нічого не знаємо», яка ще раз пересвідчила в тому, що жінки ні в чому не поступаються чоловікам.
Учням та гостям запропонували творче завдання – уявити, що
він депутат Верховної Ради України, внести зміни до законодавства
для підвищення ролі жінки в суспільстві.
На зустрічі говорили про те, що необхідно для досягнення успіху, наводили приклади успішних жінок, ділилися досвідом гості
заходу. Учні відстоювали свою точку зору, ділилися своїми секретами успіху, планами на майбутнє, навіть сперечалися.
Висновок ток-шоу, що у кожному із нас посідає геніальна, сильна особистість, залишається тільки в собі визначитись і проявити,
працювати над собою і успіх прийде до нас. Певна категорія жінок
вибирає кар’єру, інша – сім’ю, а сучасна жінка, при бажанні, може
знайти можливість поєднувати турботу про сім’ю та успішну
кар’єру.
Немає теплішого вогнища за родинне. І те, яким теплим та ясним буде родинне вогнище, залежить і від батьків, і від дітей. За
допомогою сили любові, злагоди, взаємоповаги, розуміння, спільних інтересів та цікавого, корисного проведення дозвілля родинне
вогнище постійно палатиме і зігріватиме теплом та благополуччям.
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Гайворонська центральна районна бібліотека спільно з районною громадською організацією «Жіноче інформаційне агентство»
провели конкурс загальномережевої акції до дня Матері, Дня Сім’ї
та Міжнародного Дня захисту дітей – «Родинні розваги». Конкурс
організовувався в рамках проекту «Турбота про жінку – впевненість у майбутньому».
Для участі у конкурсі потрібно було подати світлини, де зображені родини під час проведення спільного сімейного дозвілля. У
конкурсі взяли участь 12 родин. Учасниками стали активні родини
з сіл Мощеного, Казавчина, Солгутового, Соломії, Бугового, Червоного, Долинівки, Хащуватого, Таужного, Берестягів, Бандурового та з міста Гайворона. Конкурси проходили у трьох номінаціях:
декоративно-ужиткове мистецтво, декламація віршів та вокал.
Дуже цікаво родини представили свої захоплення: вишивання
та вироби жіночих прикрас, читали свої аматорські вірші, гуморески, виконували улюблені пісні. Особливо всіх гостей та запрошених вразив талант учасників, які представляли свої вишивки.
Визначити кращих було дуже важко, адже кожна родина була
неповторною, різнобічною у своїх захопленнях. Журі підвели підсумок конкурсу та відзначили всі родини подарунками. Гран-прі в
конкурсі отримала талановита родина Гончарук з с.Казавчин: мати
Людмила Олексіївна та син Ярослав Анатолійович демонстрували
свої роботи, вишиті бісером, ляльки-мотанки, вироби з орігамі та
виконували пісні. По завершенні учасники та гості пригощалися
солодощами, знайомилися, фотографувалися та ділилися враженнями від конкурсу. Якщо ви хочете, щоб ваша сім’я була єдиним
цілим, її потрібно зміцнювати, а спільне проведення часу відмінно
підходить для цієї мети.
Надзвичайна краса жінки проявляється в її внутрішньому світі,
її доброті та людяності. Проте, жіноча краса проявляється також і в
її почутті стилю та смаку. Жінки підкреслюють свою внутрішню
вроду зовнішнім виглядом - макіяжем, зачіскою і, звісно ж, одягом.
Навесні кожна жінка бажає виглядати неперевершено та стильно, адже це додає настрою в прохолодну погоду. За допомогою
лише однієї деталі гардеробу можна створити довершений та неповторний образ.
Хустка – один із видів українського мистецтва, що є сьогодні
майже забутим. Але її використання у домашньому побуті українців
настільки ж різноманітне, як і рушників. У недалекому минулому
188

хустка була необхідна і малому, і старому, і багатому, і бідному. Цей
яскравий декоративний елемент жіночого вбрання супроводжує людину від її народження протягом всього життя. Назва його – «хустка» походить від слова «хистка» - захищати. Цей жіночий головний
убір характеризується розмаїттям форм, кольорової гамми, орнаменту, прикрас та способів носіння.
У Гайворонській центральній районній бібліотеці відбулось
відкриття виставки: «Мамина хустка – оберіг родини», де було
представлено близько п’ятисот хусток, зібраних за допомогою
працівників, користувачів, партнерів та колег районної бібліотеки.
Відкрилась виставка презентацією про роль та значення хустки
в житті людини. Учасники заходу брали участь в майстер-класі з
різних способів зав’язування хустки та переконались, що кожен
спосіб лише підкреслює вроду української жінки. Молодь, помилувавшись розмаїттям жіночих хусток та продемонстрованими
відеороликами, де показано як сучасні модельєри використовують
орнаменти цього аксесуару для створення одягу, визнала, що хустка – це завжди модний та сучасний елемент жіночого одягу, який
служить ще й оберегом для прекрасної половини людства. Відвідувачі виставки – колеги та друзі працівників центральної районної
бібліотеки, учнівська та студентська молодь, викладачі, вчителі та
вихователі дитячих садочків - мали можливість сфотографуватись у
хустках, які їм сподобались.
Чи не одним із «найвибагливіших» жіночих аксесуарів є жіночі
шарфи.На виставку «Шарф – невід’ємний аксесуар жіночого гардеробу» було зібрано понад 100 шарфів різного кольору, розміру та
фактури. Відвідувачів ознайомили з історією виникнення цього аксесуару, розповіли про види шарфів та їх призначення, з якими кольорами їх варто комбінувати та носити. Всі присутні жінки, серед
яких були мами з доньками, учителі та викладачі навчальних закладів, учнівська та студентська молодь, колеги працівників центральної районної бібліотеки взяли участь в майстер-класі по
зав’язуванню шарфів.
На сьогоднішній день підростаюче покоління втрачає інтерес до
книжок, які замінюють телебачення, комп’ютери, Інтернет, відеоігри тощо. Це негативно впливає на розвиток особистості сучасної
молодої людини, знижує загальний рівень освіти, культури, духовності. Проте, стало зрозумілим, що бажання читати у молоді не виникне саме собою, його треба прищеплювати і розвивати система189
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тично. Запорукою успіху в цьому є комплексний підхід, систематичність, креативність.
Долинська районна бібліотека для дорослих долучилась до
проведення Всеукраїнської акції «Українська молодь читає», мета
якої для бібліотек України – спільними зусиллями долучити до читання 1млн. читачів за 100 днів.
Долинська бібліотека прийняла естафету-виклик. Акція проводилась з березня до червня 2015 року з метою привернення уваги
громадських та владних структур до читання молоді як важливого
фактора збереження і розвитку національної культури, підтримки
авторитету людини, яка читає, виховання поваги до книги.
Для проведення цієї акції працівники бібліотеки підійшли креативно. Бібліотекар Олена Волкотруб перетворила власний автомобіль на бібліомобіль та сіла за кермо. Бібліомобіль курсував містом,
привертаючи увагу яскравою назвою та розташованим всередині
міні - абонементом.Зупинки відбувалися біля шкіл міста. Бібліотекарі знайомили юнацтво з новинками літератури та залучали до читання нових користувачів. До Дня Європи дітям провели книжковий джем «Відкриваємо для себе світ»«. Старшокласники мали
змогу ознайомитись з творами Ю. Несбьо, Мішеля Уельбека, Петера Хьога, Пауло Коельо та інших письменників.
Влітку бібліомобіль виїхав за межі міста і почав свою роботу за
маршрутом «Літній відпочинок» - до дитячих таборів. Презентацію
бібліомобіля провели для дітей літнього табору «Сонячний», що
знаходиться у селі Гурівка. Хлопці та дівчата із задоволенням взяли
участь у святково-ігровій програмі, у конкурсі малюнку на асфальті
«Я – через двадцять років», ознайомились з новинками у літньому
читальному залі.
Обслуговуванням бібліомобіля до бібліотеки залучено 82 нових
користувачі.
З року в рік зростає інтерес населення до садівництва і овочівництва. Це вже не тільки питання отримання врожаю, це питання дозвілля, і навіть стилю життя. Тому дуже важливо отримати своєчасну інформацію про рішення тієї чи іншої агротехнічної проблеми.
Стало доброю традицією щорічно проводити в Долинській
районній бібліотеці для дорослих День садівника. Для громади неодноразово проводились зустрічі-презентації з селекціонерамиаматорами села Антонівка Світланою Сметаною, Сергієм Заміховським, з Миколою Нагорним з м. Долинська. На заходах користу190

вачі різних вікових категорій змогли обмінятися посадковим і селекційним матеріалом, придбати його безпосередньо у досвідчених
садівників.
У районній бібліотеці для дорослих функціонує Вища народна
школа, слухачі якої постійно беруть участь у багатьох заходах бібліотеки. Вони мали змогу поспілкуватися на тему «Нові секрети
врожаїв», подорожувати по сайтах на загальну тему «Наш город і
квітник», переглянути та обговорити книжкову виставку «Календар
садовода», презентацію виставки квітів «Краса, яка дарує радість».
У місті став традиційним святом осінній ярмарок «Дари осені»,
який відвідує багато жителів району. Для тих хто любить читати,
хто потребує інформації, кому не по кишені придбати новинки літератури, бібліотека провела на вулиці промо-акцію «Шукає книга
друзів». Під час заходу бібліотечні працівники провели виставкуогляд сільськогосподарської тематики. Відвідувачі ярмарку із задоволенням зупинялися біля виставки, розглядали книги і журнали, спілкувалися з співробітниками бібліотеки, ділились своїми
враженнями, акцентуючи увагу на актуальність даної теми.
Крім цього, бібліотекарі розповсюджували на ярмарку флаєри
про послуги і ресурси бібліотеки, запрошували відвідати заклад,
розповідали про заходи, які проводяться у стінах бібліотеки та поза
її межами.
Таким чином, висвітлений досвід діяльності бібліотек підтверджує, що публічна бібліотека сьогодні – це культурний центр, що
забезпечує інформаційні потреби як реальних, так і потенційних
користувачів, надає можливість міжособистісного спілкування
практично всім жителям зони обслуговування, організовує їхнє культурне дозвілля. Бібліотека наближена до конкретних людей, враховує їх інтереси і потреби та поступово стає необхідною складовою інфраструктури регіону. Вона доводить високий професіоналізм своїх працівників, їхню комунікативність, взаємну вигоду від
співробітництва.
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Бібліотекар як основний суб’єкт соціальної
відповідальності бібліотеки в умовах викликів сучасності
Тетяна Завізян,
директор Кіровоградської районної
бібліотеки для дорослих та дітей
Розпочати свій виступ я хочу словами резолюції одного посадовця на звернення директора однієї з бібліотек: «Ми переживаємо такий час, коли всі потреби задовольнити немає змоги,
але потрібно робити все, що можливо. Зняти з себе відповідальність легко, але навряд чи це сумісне з розумінням громадського обов’язку» (Цуріна І.О. Бібліотечне обслуговуван-ня – не
прислуговування).
Питання соціальної відповідальності мають важливе значення для організації діяльності бібліотеки у сучасних умовах
життя. Це не тільки сприяє якості надання послуг та відповідності тенденціям розвитку, але і сприяє розумінню та реалізації ролі бібліотеки у житті суспільства та кожної людини.
В професійних журналах я зустрічала статті на тему проблематики такої морально - філософської категорії як «соціальна відповідальність». Соціальна відповідальність – це певний
рівень добровільного реагування організації на суспільні проблеми. Не стала винятком і бібліотека, адже головним фактором формування тієї чи іншої культури є ті цінності, які сповідує персонал і, насамперед, керівники бібліотеки. Бібліотечні
заклади, приймаючи установчі документи про свою діяльність,
насамперед повинні враховувати крім законодавчих документів
України, Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО про публічні бібліотеки
(The UNESCO Public Library Manifesto), прийнятий у листопаді
1994 р., як третій за ліком варіант документа, що визначає основні завдання публічних книгозбірень. Не можна обійти увагою такий важливий документ УБА як «Кодекс етики бібліотекаря»: «У демократичному суспільстві, членами якого є всебічно поінформовані громадяни, бібліотечні працівники покликані
сприяти забезпеченню принципів інтелектуальної свободи і вільного висловлення, руху ідей та інформації, свободи читання.
Завдання інформаційних інституцій і професіоналів, включно з
бібліотеками і бібліотекарями, ‒ забезпечувати якісну реєстрацію документів, представлення та надання доступу до інформа192

ції. Інформаційні послуги в інтересах соціального, культурного
та економічного процвітання - основа бібліотечної справи, тож
бібліотеки несуть за них соціальну відповідальність.»
Всі перелічені документи і визначають пріоритети соціальної відповідальності діяльності бібліотеки і її працівників. Хоча досвід як
керівника у мене не великий, але деякі висновки щодо організації
роботи бібліотек Кіровоградського району можу зробити.
Але спочатку трохи історії. В 1997 році відбулася повна децентралізація бібліотечної системи району. За спільною угодою
районної ради та сільських рад, бібліотеки перейшли на утримання місцевих громад. В сільських бібліотеках з’явилося два «господарі» ‒ сільська рада і районна бібліотека як методичний
центр. В цьому були свої переваги: до 2015 року не закритий
жоден заклад (не кожен район може цим похвалитись), не було
затримки у виплаті заробітної плати, передплачувалися періодичні видання, нехай не такий багатий перелік, але в кожну бібліотеку. Ті керівники місцевих громад, які розуміли важливість
бібліотеки на селі – закуповували бібтехніку та літературу.
Але з 2005 року бібліотекарям почали виплачувати надбавку за
вислугу років, з 2011 – 50% за особливі умови праці. І почалось!
Бібліотекарів почали переводити на неповний робочий день,
навантажувати додатковими обов’язками і все це робилось, спираючись на Закон про місцеве самоврядування. Дійшло до того,
що я як директор, не мала впливу на підбір кадрів в деяких громадах. На тлі цього, деякі працівники книгозбірень втратили почуття відповідальності за свою роботу: в районі отримує догану
за роботу, а гроші все рівно отримує у сільській раді справно, бо
має як кажуть «кришу» у сільського голови. Але прийшли зміни.
Процес децентралізації влади позитивно вплинув на бібліотечну
діяльність в нашому районі. За рішенням сесії Кіровоградської
районної ради №379, з метою збереження закладів культури, їх
знову передають на утримання району. Бо вже дійшло до того,
що всі вимоги районної бібліотеки до роботи, як маніфест ІФЛА,
почали носити лише рекомендаційний характер. Адже проблем в
організації роботи сільських бібліотек за ці роки накопичилося
багато. Це стосується і соціальної відповідальності бібліотечних
закладів перед громадами. Про це я неодноразово наголошувала
на своїх зустрічах з бібліотекарями району. І тут велику роль
відіграє керівник бібліотеки, не важливо чи це районна бібліотека
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чи сільський філіал. Саме бібліотекар, знаходячись у постійному
контакті з членами громади, може регулювати соціальнопсихологічний клімат, враховуючи індивідуальні особливості та
потенційні можливості кожного.
Важливу роль відіграє соціальна відповідальність працівників бібліотеки, яким доводиться приймати різні рішення (вони можуть бути депутатами в своїх громадах). Приймаючи їх,
вони як правило, керуються своїми особистими переконаннями,
моральними правилами та вольовими якостями. Бути відповідальним – значить передбачати наслідки своїх рішень, керуватись такими мотивами, за які людина готова відповідати перед
суспільством.
Зараз - нелегкі часи в країні, багато проблем не лише в галузі культури, тому основним є завдання кваліфіковано підійти
до прийняття та здійснення будь-якого рішення, а це, в свою
чергу, залежить від рівня знань, кваліфікації та досвіду працівника бібліотеки.
Раціональне використання робочого часу, стану робочого
місця та документації – складова відповідальності за виконання
своїх посадових обов’язків . Ще однією невід’ємною складовою
соціальної відповідальності є етичне питання. Етика – це система моральних принципів, яка зобов’язує відрізняти правильну поведінку від неправильної. Тобто розуміння ділової етики
багато в чому залежить від системи загальних і особистих цінностей керівників бібліотек та бібліотекарів. Етичні нормативи
описують систему загальних цінностей і правил етики, яких, на
думку керівництва бібліотеки, повинні дотримуватися її працівники. Наприклад, у етичному кодексі для бібліотекарів, створеного Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій та установ,існують наступні пункти:
* для залучення та викорінення дискримінації, бібліотекарі
повинні забезпечити дотримання і реалізацію права на доступ
до інформації, надавати рівноправні послуги усім, незалежно
від віку, громадянства, політичних поглядів, фізичних чи розумових можливостей, статевої приналежності, освіти, доходів,
імміграційного статусу або статусу біженця, сімейного стану,
походження, раси, мови, релігії тощо;
* бібліотекарі поважають мови національних меншин країни
та їхнє право на доступ до інформації їхньою мовою;
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*бібліотекарі заохочують до етичного використання інформації, в такий спосіб викорінюючи плагіат та інші способи некоректного використання інформації.
У демократичному суспільстві, членами якого є всебічно
поінформовані громадяни, бібліотечні працівники покликані
сприяти забезпеченню принципів інтелектуальної свободи і вільного висловлення, руху ідей та інформації, свободи читання.
Завдання інформаційних інституцій і професіоналів, включно з
бібліотеками і бібліотекарями, - забезпечувати якісну реєстрацію документів, представлення та надання доступу до інформації. Інформаційні послуги в інтересах соціального, культурного
та економічного процвітання - основа бібліотечної справи, тож
бібліотеки несуть за них соціальну відповідальність. Цей Кодекс пропонується як набір етичних положень і рекомендується
для використання кожним.
Як бачимо, етичний кодекс є одним із ефективних інструментів який допомагає працівникам бібліотеки та пропонує вирішення складних етичних ситуацій як у середині колективу,
так і у відносинах з читачами. Також пропонує критерії взаємодії між працівниками бібліотек та представниками зовнішніх
груп, формуючи тим самим соціальну відповідальність та культуру поведінки.
Отже, соціальна відповідальність у сучасних умовах – це
філософія та концепція її діяльності, яка працює в кінцевому
результаті на імідж бібліотечного закладу, визначає його місце
та роль в громаді.

Бібліотека і молодь: соціальний діалог в умовах кризи
Валентина Зеленіна,
заступник директора
з наукової роботи Кіровоградської ОЮБ
«Соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу… з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної
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політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин»
(ЗУ «Про соціальний діалог в Україні»)
Криза в українському суспільстві зачепила усі сфери суспільного життя і торкнулася кожного громадянина і мешканця
України. В таких умовах населення опинилося в складній ситуації вибору цінностей, пріоритетів, засобів адаптації, а найбільш гостро ця проблема проявляється в молодіжному середовищі.
В умовах кризи бібліотека докладає усі зусилля, щоб підтримати молодь. З метою вільного та рівного доступу до інформації бібліотека надає пільги на додаткові платні послуги різним категоріям молоді: на сьогодні близько третини користувачів відвідує бібліотеку, скориставшись різними видами пільг.
Молодь та інші мешканці міста також мають можливість
відвідувати 3-х місячні безкоштовні курси комп’ютерної грамотності, що підвищують їх конкурентоспроможність на ринку
праці. Якщо вартість подібних курсів в середньому становить
близько 150 грн. на місяць, то бібліотека вже заощадила для
120 сімей понад 54,0 тис. грн., що надзвичайно актуально в
умовах економічної кризи.
Надаючи молоді бібліотечні послуги, постійно працюючи
над підвищенням якості цих послуг, бібліотека залучає до співпраці різні організації, підтримує ініціативи та веде діалог з
молоддю. На сьогодні укладено та діють близько 60 угод про
соціальне партнерство.
В нашій громаді є ряд проблем, які пов’язані з окремими категоріями населення, хоча від цього ці проблеми не стають
менш значущими для громади в цілому. Важливим фактом є те,
що до вирішення цих проблем активно залучається молодь.
Події на Майдані, анексія Криму, АТО повністю змінили
країну. З’явилась категорія людей – внутрішньо переміщені
особи (ВПО). Питання реінтеграції ВПО зараз стоїть особливо
гостро як в Україні в цілому, так і на Кіровоградщині.
На сьогодні на території нашої області проживає понад 10,3
тис. вимушених переселенців з окупованих територій Донбасу
та АР Крим. На думку самих переселенців, крім проблем життєустрою (пошук житла, офіційне працевлаштування, медичне
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обслуговування, влаштування дітей у садки і школи), гострими
проблемами залишаються отримані психологічні травми, різниця культур і низька поінформованість цих людей про особливості укладу життя, історії та культури місцевої громади.
На перший погляд, мешканці Кіровоградщини та переселенці не настільки різні, проте, навіть дрібні відмінності створюють бар'єри для інтеграції кримчан, луганчан і донеччан в громаду, а знаходити порозуміння з місцевою громадою вкрай необхідно, адже, на жаль, повернутися в рідні краї вони зможуть
ще нескоро.
Розуміючи необхідність такої роботи, бібліотека спільно з
партнером - молодіжною громадською організацією ТІМО
«Відкриті двері» підтримала ініціативну групу небайдужої молоді
«Dumka» і долучилась до участі в проекті «Спільні дії – єдина
громада», що реалізується в рамках проекту «Українська
регіональна платформа громадських ініціатив», який адмініструє
громадська організація «Територія успіху» за фінансової підтримки
Європейського Союзу в Україні.
Проект спрямований на практичну допомогу родинам
внутрішньо переміщених осіб у вирішенні життєвих стресових
ситуацій, орієнтації в місті Кіровограді, налагодженні дружніх
стосунків з мешканцями міста.
В рамках проекту проводяться тренінги та цикл майстеркласів з різних технік мистецтва «handmade», які переселенці
відвідують сім’ями; розроблено і презентовано буклет
«Кіровоград ГІД», який містить корисну інформацію про місто,
його інфраструктуру з адресами та маршрутами громадського
транспорту.
На сьогодні 15 родин з Донецької та Луганської областей
вже взяли участь у тренінгу «Соціальна адаптація та інтеграція
в нових умовах життя», який провели тренер та арт-терапевт.
Основною метою тренінгу було визначити, чи не розвиваються тривожно-депресивні розлади у дітей та дорослих, попрацювати зі страхами і тривогами переселенців. Головними
психологічними проблемами, з якими зіткнулися переселенці, є
стан депривації – стан, коли людині бракує соціалізації, тобто
спілкування та друзів.
Арт-терапія – чи не єдиний на сьогодні метод, який «працює» і допомагає людям, які опинилися в кризовій ситуації,
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знайти сенс життя, налагодити стосунки між дітьми і батьками,
зняти напругу в колективі або сім'ї. Учасники за допомогою
малюнків намагаються зрозуміти свої мотивації і сформулювати життєві орієнтири, а спеціаліст допомагає зрозуміти малюнки як дорослих, так і дітей. Творчість завжди лікує та дає підтримку, стишує негативні емоції, дає можливість виплеснути їх,
що важливо під час стресу.
Учасниками майстер-класів («Квілінг – мистецтво краси»,
«Декупаж – чари своїми руками», «Солодка флористика –
створення оригінальних подарунків») були родини внутрішньо
переміщених осіб та мешканців міста Кіровограда, у т.ч.
активна молодь – відвідувачі студії творчого настрою «фАРТ»,
що другий рік діє при бібліотеці. Спільна праця об’єднує людей
– саме так можна зазначити основну мету проведення цих
майстер-класів. Не випадково підбиралися і техніки. Зокрема,
техніка «квілінг» заспокоює та розслабляє, а подарунок,
зроблений власними руками додає позитивних емоцій не лише
людині, яка його створила, але й людині, якій його подарують.
Важливість подібних проектів у тому, що вони дають
можливість внутрішньо переміщеним особам відчути небайдужість
людей, знайти друзів, здобути нові знання та вміння.
Саме такі проекти, на думку ВПО, найкраще допомагають
долати стереотипи та знаходити спільну мову.
Сьогодні особливого значення набула тема волонтерства.
Адже саме волонтери першими відреагували і надали діяльну
допомогу учасникам Майдану, громадянам окупованих територій і воїнам АТО.
А що ж розуміє під цим поняттям наша молодь? Чи готова
молодь до волонтерської праці? Згідно з підсумками обласного
етапу Всеукраїнського соціологічного дослідження «Ставлення
молоді до участі у волонтерській діяльності», маємо наступні
відповіді:
волонтерство це – безкорисна, добровільна, безоплатна
допомога тим людям, хто її потребує, без користі для себе та
власної вигоди (34,9%);
волонтерство це – об’єднання людей навколо проблем
країни та допомога у їх вирішенні (5,8%);
30% молоді хотіли б працювати волонтерами, тобто
працювати безкоштовно, незважаючи на кризу.
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Здійснюючи волонтерську діяльність бібліотека активно
співпрацює з громадською ініціативою «Армія SOS».
Серед благодійних акцій бібліотеки - акції на підтримку кіровоградських хлопців, що перебувають у зоні АТО: «Святий
Миколай для військовослужбовців», «Валентинка для військових», «Підтримай воїна!». Благодійні акції проводились і в рамках VII-го Фестивалю молодіжної книги на вулиці Дворцовій,
і в рамках заходів за бібліопроектом «Креативна середа», який
започаткований у 2015 році, і в рамках інших вуличних акцій
бібліотеки.
На сьогодні бібліотекою у партнерстві з Всеукраїнським
благодійним фондом «ОВЕС» проводиться акція по збору пластикових кришок для виготовлення протезів учасникам АТО,
спільно з обласним штабом по роботі з ВПО при Кіровоградській ОДА та ГО ТІМО «Відкриті двері» – акція по збору теплих
речей для родин ВПО та родин учасників АТО, що мешкають в
Кіровоградській області.
Не забуваємо ми і про молодь вразливих категорій. Яскравим прикладом благодійних соціальних акцій є акції зі збору
допомоги дітям та підліткам, що тимчасово перебувають у КЗ
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради.
Першою такою акцією була соціальна акція «З книгою – до
дітей», в якій взяли участь користувачі бібліотеки: учнівська,
студентська, працююча молодь, бібліотечні працівники. Всього
бібліотекою було зібрано близько 250 примірників літератури
та передано мешканцям Центру.
Потім були акція доброти «Моя іграшка – тобі» та акція зі
збору канцтоварів.
Серед болючих питань нашої громади – підлітки та молодь, що
перебувають в місцях позбавлення волі. Адже із ізолюванням «важкого» підлітка проблема не вирішується. Бібліотекарі систематично
відвідують утриманців СІЗО та проводять для них заходи різної тематики, у т.ч. – про досягнення талановитих вчених, спортсменів,
знайомлять з творами сучасних українських письменників, проявами
героїзму української молоді під Крутами та на Майдані, популяризують здоровий спосіб життя; організовують перегляди відеофільмів.
А ще бібліотека допомагає самореалізації підлітків та моло199
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ді з обмеженими можливостями: в бібліотеці оформляються виставки робіт, проводяться їх презентації.
Бібліотека спільно з колегами УТОСу та небайдужою молоддю організовує заходи для людей з вадами зору, серед яких
– майстер-класи для дітей членів УТОСу, літературно-музичні
години, концерти.
В наш нелегкий час, коли погані новини переважають над
хорошими, люди потребують позитивних емоцій. Саме таку мету переслідували бібліотекарі, проводячи для членів Кіровоградського УВП УТОС зустріч-концерт «Творчість єднає серця» за участі молодих талановитих музикантів нашого міста.
Таким чином, обласна бібліотека для юнацтва сьогодні виступає як «соціокомунікаційна інституція, що сповідує і захищає демократичні цінності, консолідує, підтримує та розвиває
місцеву громаду, є центром безкоштовного забезпечення інформаційних потреб юнацтва та молоді; мобільним, креативним,
ініціативним центром освіти, науки, культури, дозвілля» (Маніфест Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах
кризи», 2015 р.).
Вивчення використання краєзнавчої літератури у
бібліотеках області, придбаної за кошти департаменту
культури, туризму та збереження культурної спадщини
облдержадміністрації, видання 2013-2015 років
Марія Охріменко,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Заслужений працівник культури України
Проблемна ситуація
У зв’язку з незадовільним фінансуванням статті комплектування фондів бібліотек області, обмеженим надходженням нових
видань, збільшенням кількості застарілої, зношеної літератури,
утворенням значної частини пасивного складу бібліотечного фонду департаментом культури, туризму та культурної спадщини
облдержадміністрації протягом 2013-2015 років були виділені кошти на придбання краєзнавчої літератури для поповнення фондів
бібліотек.
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Мета дослідження
Соціологічне дослідження щодо вивчення попиту на краєзнавчу літературу у бібліотеках області, придбаної у 2013-2015
роках за кошти департаменту культури, туризму та культурної
спадщини облдержадміністрації, проводиться з метою визначення ефективності використання цього розділу фонду, відповідності придбаної літератури запитам користувачів.
Об’єктом дослідження було визначено краєзнавчу літературу, яка надійшла до бібліотек області протягом 2013-2015 років
загальною кількістю 8983 прим. (22 назви), з них 7 назв - видання 2011 року (1721 прим.) вже були використані для соціологічного дослідження у 2013 році і тому в це дослідження не
включались.
Для дослідження було використано 15 назв краєзнавчої літератури кількістю 6863 примірники.
Предмет дослідження – використання цих книг як показник
відповідності читацьким інтересам.
Базами дослідження стали публічні бібліотеки області.
Завдання дослідження:
Узагальнення аналітичних матеріалів, підготовлених базовими бібліотеками стосовно:
 наявності зазначеної літератури в книжкових фондах
бібліотек області, кількості її надходжень, розподілу цієї
літератури, книговидачі користувачам, обертаності;
 форм та методів ознайомлення користувачів з цими
виданнями ;
 видань, які мають найбільший і найменший попит у
користувачів;
 популярності краєзнавчої літератури серед різних
груп користувачів;
 задоволення потреб користувачів, які найбільше звертаються до літератури краєзнавчої тематики;
 пропозицій щодо поліпшення популяризації літератури з даної тематики.
Методичні дослідження
Під час дослідження було застосовано метод анкетування
(анкети бібліотекарів додаються), аналіз статистичної інформа201
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ції та бібліотечної документації (читацьких формулярів, листків
термінів повернення, документів на проведені масові заходи та
матеріалів наочної популяризації).
В ході дослідження було з’ясовано:

аналіз стану читаності краєзнавчої літератури бібліотечними працівниками та користувачами;

мотиви звернення до краєзнавчої літератури;

жанри краєзнавчої літератури, яким надається перевага;

виявлено книги та авторів, які мають найвищий рейтинг як серед бібліотечних працівників, так і серед користувачів.
В дослідженні взяли участь 544 бібліотечних працівники
області, що складає 61,2% від загальної кількості. З них 448 –
працівники сільських бібліотек (96,5%) від загальної кількості.
Здійснено аналіз анкет кожної бібліотеки окремо, а також зроблено узагальнений аналіз.
Результати дослідження показали, що до бібліотек області
протягом 2013-2015 років надійшло 22 назви краєзнавчої літератури загальною кількістю 9211 примірників. З них: в резерві
залишено 198 примірників, 169 примірників отримали обласні
бібліотеки, 8983 примірники надіслано до районних, міських та
сільських бібліотек області. З них до сільських бібліотек надійшло 7887 (87,7%) примірників від загального надходження.
В середньому за цей період одна бібліотека отримала по 15
прим. книг краєзнавчої літератури.
Досліджувалось тільки 15 назв загальною кількістю 6863
примірники, оскільки 7 назв видання 2011 року (1721 прим.)
використовувались у дослідженні, яке проводилось у 2013 році.
До сільських бібліотек надійшло 6044 примірники, що складає 87% від надходження.
Із зазначених у списку книг 3 назви частково надійшли до
сільських бібліотек, серед них: В. Даценко «Зеленая Брама. Возвращение к легенде», «Кіровоградщина у творах Володимира
Федорова», І. Петренко «Невідомі війни (церква та держава на
Кіровоградщині в 20-60 роках ХХ ст.)
Анкета складалася з 13 запитань. Аналіз відповідей показав,
що за досліджуваний період книговидача фонду краєзнавчих
документів видання 2013-2015 років склала 31100 прим., що
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дорівнює 0,4% від усієї видачі бібліотечного фонду бібліотек
області.
Середня обертаність цієї літератури складає 4,5 (середньообласний показник - 1,1), що свідчить про посилення інтересу
користувачів до краєзнавчої літератури.
В ході дослідження з’ясовано, що в області сформувалася
певна система популяризації краєзнавчої літератури, змінився
характер роботи.
Постійні експозиції часто розміщуються в хронологічній
послідовності з логікою розвитку теми, наприклад: географічне
положення, історія, економіка, наука, культура краю, суспільно-політичне життя.
91% опитуваних вважає, що максимальному розкриттю
краєзнавчих фондів сприяють книжкові виставки, які організовуються як у стінах бібліотек, так і в навчальних закладах, соціальних службах. Аналіз репертуару виставок доводить, що у
видовому аспекті найчисленнішими залишаються виставки нових надходжень, до знаменних дат, однієї книги. В бібліотеках
регіону виділилися нові види виставок: виставка-вернісаж, виставка-автограф, виставка-відкриття, виставка-пам'ять, виставка-експозиція, виставка-фотофакт, виставка-подорож, виставкапрезентація та інші. На виставках поряд із книгами розміщені
статті з періодики, фотографії, матеріали декоративновжиткового мистецтва.
Так, у бібліотеках Компаніївського району організовано виставку одного автора «Невідоме у творах І.Петренка», виставку
однієї книги О.Жовни «История Лизы», ЦРБ Добровеличківського району – персональна книжкова виставка творів земляка Г.
Гусейнова «Літературні здобутки Г. Гусейнова», ЦРБ Гайворонського району – виставки знайомства «Нова книга: зацікавлений погляд», «Зупинись на хвилинку – вибери новинку».
В бібліотеках області застосовувались і комплексні форми
популяризації краєзнавчої літератури, серед них: прем’єри
книг, краєзнавчі дні, краєзнавчі читання, краєзнавчі клуби, літературно-мистецькі презентації, дні інформації. Такі заходи
організовувались у співпраці зі школами, ПТУ, районними
центрами дитячої та юнацької творчості, музеями, письменниками тощо.
Серед форм масової роботи актуальними залишаються літе203

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

ратурні презентації, краєзнавчі подорожі, обговорення книг, зустрічі з письменниками, історичні мандрівки, вікторини, перегляди літератури, засідання літературних віталень, літературномузичні вечори.
Долинською районною бібліотекою для дорослих спільно з
музичною школою проведено презентацію 7 книг серії «Кіровоградщина у дзеркалі часу», відбулися прем’єри книг Ю. Матіоса «Тарасові шляхи Приінгулля» та І. Петренка «Нацистський окупаційний режим» та ін. У Підвисоцькій та СкалівськоХутірській сільських бібліотеках Новоархангельського району
пройшли прем’єри книги В. Даценка «Зелена Брама. Возвращение к легенде», в районній бібліотеці проведено краєзнавчий
коктейль «Літературна слава нашого краю».
Цікаво і творчо працюють бібліотеки Олександрівського
району: розробляють моно-проекти, реалізують літні програми
для різних категорій населення за межами бібліотеки, активно
працюють історичні та етнокраєзнавчі клуби. В районі проведено естафету – краєзнавчий човник «Мій рідний край: прадавній
і сучасний», в рамках якого відбулися заходи з використанням
краєзнавчих видань.
У деяких бібліотеках області практикується проведення творчих бенефісів, інформаційних коктейлів, краєзнавчих рингів,
конкурсів майстерності, літературних рандеву та інше.
В контексті краєзнавчої роботи бібліотеки активно використовують мультимедійні технології, зокрема, готуються тематичні слайд-презентації, слайд-розповіді, віртуальні уроки та інше.
На сайтах і блогах багатьох бібліотек висвітлюється інформація
про історію краю, творчість письменників-земляків, нові надходження літератури.
Аналіз опитування свідчить, що для більш поширеної популяризації краєзнавчої літератури тільки 32% бібліотек області виготовляють різноманітну друковану продукцію для користувачів: інформаційні буклети, листівки, списки нових надходжень, плакати,
книжкові закладки, Web-списки. В основному - це центральні
районні та міські бібліотеки, а також сільські бібліотеки, які мають
комп’ютерну техніку. Згідно з аналізом анкетування найчастіше
використовуються листівки, інформаційні списки нових надходжень, буклети: «Увага! Нова краєзнавча книга!», «Три причини
прочитати», «Письменники Кіровоградської землі», інше.
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Бібліотеки проводять бібліографічне інформування, яке здійснюється в традиційних формах та в електронному режимі доступу. Серед тем інформувань переважають: «Нові надходження
з питань краєзнавства», «Літературна Кіровоградщина». Доведено, що в умовах електронного середовища ефективніше вирішується питання популяризації краєзнавчих ресурсів. Ефективному
розкриттю краєзнавчої літератури сприяє і співпраця із місцевими ЗМІ, що дозволяє охопити інформуванням ширші кола громадян.
Проведене анкетування дозволило виявити, що найбільший
попит у користувачів мають видання історико – краєзнавчого
напряму – 79%; літературне та культурно-мистецьке краєзнавство – 12%, етнографічне – 7,5% і тільки 1,5% – вивчення бібліотечної історії краю в контексті краєзнавчої тематики (лише спеціалісти).
При проведенні масових заходів найбільше використовувались такі книги: О.Жовна «История Лизы», В. Даценко «Зеленая
Брама. Возвращение к легенде», серія із 7 книг «Кіровоградщина
у дзеркалі часу», «Реабілітовані історією. Кіровоградська область: науково-документальна серія». Ці книги користувались
найбільшим попитом серед читачів і видавались від 5 до 9 разів.
Користуються попитом і «Історичні календарі Кіровоградщини»
В.Боська, але, як відзначають респонденти, вони не завжди
своєчасно надходили до бібліотек.
Значно менший попит у користувачів мають такі видання: Г.
Гусейнов «Друга соната», «Рух. Початок», Ф. Шепель «Ніхто не
хотів помирати», «Родом із України: 10 поетів російської «срібної епохи» в українських перекладах В. Могилюка».
Ці видання видавались в середньому по 2 - 3 рази. Респонденти відзначили як позитивне, що видань, які б взагалі не використовувалися, не виявлено.
Спостерігається строкатість обертаності окремих видань в
бібліотеках. Так, видання «Реабілітовані історією. Кіровоградська область: науково-документальна серія» у бібліотеках Олександрівського району, м. Кіровограда обертаність складала відповідно 8,7, 8,5, а у бібліотеках міст Олександрїї і Знам’янки 2,6,
2,4. Подібна ситуація з книгою О. Жовни «История Лизы»: Голованівському, Кіровоградському районах – 19,0, 9,5, Ульяновському, Вільшанському – відповідно 2,9, 2,6.
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В ході дослідження встановлено, що найбільш популярним
виданням краєзнавчої тематики є художня література та літературні часописи з історії краю. Але цієї літератури не вистачає,
особливо в сільських бібліотеках. Звернення до інших документів незначне.
Як свідчить опитування, за професійним і соціальним статусом зацікавленість користувачів літературою краєзнавчої тематики розподілилась таким чином: студенти, школярі – 61%, вчителі – 21, пенсіонери – 12%, журналісти – 3%, бібліотекарі – 2%,
краєзнавці, інші – 1%.
На запитання, чи задовольняє попит користувачів представлена краєзнавча література, відповіді респондентів були такими:
70% опитуваних відповіли – так, 22,3% – ні, 6,7% – задовольняє
частково.
Серед причин, які не задовольняють попит користувачів на
краєзнавчу літературу респонденти відзначили: відсутність
обов’язкового примірника краєзнавчих видань у бібліотеках, малий тираж краєзнавчих видань, не перевидаються краєзнавчі видання минулих років.
Більшість опитуваних відзначають, що в бібліотеках недостатньо книг, які користуються попитом. Особливо це стосується сільських бібліотек. Бібліотекарі вважають, що необхідно поповнити бібліотечні фонди книгами: В. Даценко «Зеленая Брама.
Возвращение к легенде», «Кіровоградшина у творах Володимира Федорова», а також літературою з історії рідного краю, екології, економіки, про місцевих художників, майстрів, музикантів. Є велика потреба в краєзнавчих виданнях для дітей молодшого та середнього шкільного віку.
Щодо поліпшення популяризації літератури краєзнавчої тематики респонденти пропонують урізноманітнити тематику масових заходів, проводити творчі зустрічі з письменникамиземляками, виставляти новинки краєзнавчої літератури на вебсайтах та блогах бібліотек, більше уваги приділяти видавничій
діяльності, застосовувати творчий підхід до популяризації краєзнавчої книги.
Проведене дослідження дозволило дійти висновку, що краєзнавча література, отримана бібліотеками області у 2013-2015
роках, має свого читача. Вона користується попитом, здебільшого молодих освічених людей. Наявні фонди не повною мірою
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задовольняють потреби користувачів, особливо в сільських бібліотеках.
Для популяризації цієї літератури активно застосовуються
різноманітні форми виставкової роботи;
 серед комплексних заходів перевага надається краєзнавчим
читанням, дням краєзнавства, презентаціям, прем’єрам книг;
 тільки 32% бібліотек області мають можливість займатись
видавничою діяльністю;
 краєзнавча література використовується переважно за цільовим призначенням учнівською та студентською молоддю, вчителями для інтелектуального розвитку, навчання,
професійних потреб;
 репертуар краєзнавчих видань задовольняє читацький попит на 70%;
 найбільший попит серед користувачів мають видання історико краєзнавчого напрямку – 79%;
 книги, які не користуються попитом, потребують кращої
популяризації.
В ході дослідження встановлено, що інтенсивність звернень
користувачів до краєзнавчих ресурсів залежить від їх повноти,
якісного представлення та терміну надходження (історичні календарі Кіровоградщини на поточний рік надходять з великим
запізненням).
Результатом дослідження стала розробка рекомендацій, які
передбачають організацію системи роботи для ефективної популяризації краєзнавчої літератури. Реалізація рекомендацій сприятиме підвищенню інтенсивності використання краєзнавчої літератури та впровадженню інноваційних бібліотечних послуг.
Рекомендації:
- при розподілі нових надходжень літератури на місцях
збільшити кількість краєзнавчих видань для сільських бібліотек області;
- запровадити місячники краєзнавства, в рамках яких
проводити літературні, етнографічні, екологічні, історичні
тижні;
- урізноманітнювати тематику масових заходів, впроваджуючи інтерактивні форми роботи: проводити „Ревю
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книжкових новинок”, радіо-прем’єри, флеш-моби, творчі
зустрічі з письменниками-земляками, творчі бенефіси, історико-краєзнавчі пазли, краєзнавчі ринги, слайдпрезентації, слайд-розповіді, медіа-презентації, використовуючи Інтернет-ресурси;
- новинки літератури з краєзнавчої тематики представляти на веб-сайтах та блогах бібліотек, використовувати
соціальні мережі, ЗМІ;
- координувати роботу з популяризації краєзнавчих
видань з партнерськими організаціями: школами, навчальними закладами, музеями, творчими спілками, любительськими об’єднаннями за інтересами;
- систематично проводити вивчення потреб користувачів з краєзнавчої тематики контролювати ефективність їх
використання;
- активізувати роботу бібліотек області у напрямі популяризації краєзнавчих видань, які не користуються попитом, шляхом проведення дискусійних та інтерактивних
заходів;
- більше уваги приділяти видавничій діяльності;
- для задоволення потреб користувачів літературою
краєзнавчої тематики проводити опитування та анкетування;
- створювати буктрейлери на краєзнавчі видання.
Додаток
Таблиця вивчення ефективності використання
краєзнавчої літератури, яка надійшла до бібліотек області
2013 рік
№

Шифр

1

К63.3

2

63.3
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Автор і назва

Петренко І. Невідомі війни
(церква та держава на Кіровоградщині в 20-60 роках ХХ ст..)
Босько В. Історичний календар Кіровоградщини на
2013 рік.

Рік
видання

Кі-сть
прим.

Скільки
разів видана
(всього)

Обертаність

2012

414

1840

4,4

2012

468

2619

5,6

3

84

Родом із України: 10 поетів
російської «срібної епохи»
в українських перекладах
В.Могилюка.
2014 рік

2012

462

1564

3,4

4

63.3

2013

518

2959

5,7

5

63.3

2013

632

2941

4,7

6

63.3

Реабілітовані історією.
Кіровоградська область:
науково-документальна
серія.
Босько В. Історичний календар Кіровоградщини на
2014 рік.
Даценко Василий «Зеленая
Брама. Возвращение к легенде»
2015 рік

2013

194

1692

8,7

7

84

Жовна О. «История Лизы»

2014

564

3589

6,4

8

66.79

Рух. Початок.

2014

461

1268

2,7

9

63.3

Шепель Ф. «Ніхто не хотів
помирати»
Матівос Ю. «Тарасові
шляхи Приінггулля»
Книга «Кіровоградщина у
творах Володимира Федорова»
Комплект з 7 книг «Кіровоградщина у дзеркалі часу»
Гусейнов Г. «Друга соната»
Босько В.Історичний календар Кіровоградщини на
2015 рік
Петренко І. «Нацистський
окупаційний режим»
Усього

2014

518

1677

3,2

2014

564

2575

4,6

2013

51

247

4,8

2014

396

2520

6,3

2014

559

1310

2,3

2014

544

2301

4,2

2014

518

1998

3,8

6863

31100

4,5

10

83,3

11

85.143

12
13

85.313

14

63.3

15

63.3
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Як читають книги письменників – земляків?
Марія Охріменко,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.І.Чижевського,
Заслужений працівник культури України
Соціологічне дослідження “Краща краєзнавча книга останнього
десятиріччя: рейтинг популярності” проведено обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д.І.Чижевського в рамках заходів,
присвячених 75-річчю утворення Кіровоградської області. Базами
дослідження стали публічні бібліотеки Кіровоградщини.
Головною метою дослідження було - виявити рейтинг популярності кращих книг краєзнавчої тематики останнього десятиріччя
серед бібліотечних працівників області та користувачів бібліотек
області та виявити стратегічні орієнтири для поповнення бібліотечних фондів області краєзнавчою літературою.
Під час дослідження було застосовано метод анкетування, аналіз статистичної інформації та бібліотечної документації.
В результаті було проаналізовано стан читаності краєзнавчої літератури бібліотечними працівниками та користувачами; мотиви
звернення до краєзнавчої літератури; жанри краєзнавчої літератури,
яким надається перевага; книги та автори, які мають найвищий рейтинг як серед бібліотечних працівників, так і серед користувачів.
В дослідженні взяли участь більш як півтисячі бібліотечних
працівників області, що складає 61,6% від загальної кількості. Серед них було виділено чотири вікові категорії, три – за рівнем освіти та п’ять - за стажем роботи.
Окремі результати дослідження показали, що переважна більшість респондентів (82,3%) читають краєзнавчу літературу.
Найбільшу перевагу (73,6%) опитувані надають історикокраєзнавчій тематиці, зокрема, 47,5% - поезії, 36,5%. – прозі. Значно менше читають науково-популярну та довідкову літературу.
Аналіз опитування засвідчив, що в домашніх бібліотеках переважна більшість бібліотечних працівників (44,5%) хотіли б мати
книги Б. Кузика та В. Білошапки «Кіровоградщина: історія та сучасність центру України» в 2-х томах, 28% - книгу А. Корінь «Стежками століть», 12% - О. Жовни «Її тіло пахло зимовими яблука210

ми», по 7% - книги І. Петренка «Невідомі війни» та «Кіровоградщина повоєнна», книгу публіцистики Р.Любарського «На каждый
звук есть эхо на земле». Крім цього, були названі книги місцевих
авторів: М. Ковальчука «Розбурхана Ятрань», М. Шеремета «Осінні мотиви», Т. Андрієнко «Заповідні куточки Кіровоградщини», В.
Постригана «Історія Онуфріївського району», бібліографічний довідник «20х20. Письменники сучасної Кіровоградщини».
Лідерами читацьких уподобань стали книги Б. Кузика та В. Білошапки «Кіровоградщина: історія та сучасність центру України» в
2-х томах (30%), Ю. Обжеляна «Останній караван» (17%), А. Корінь «Стежками століть» (15%), В. Боська «Історичний календар
Кіровоградщини» (14%), О. Жовни «Її тіло пахло зимовими яблуками» ( 9%).
Серед книг, які мають нижчий рейтинг: В. Даценка «Щоб
пам’ятали», А. Загравенка «Меди полинові». Деякі користувачі віддали перевагу книгам місцевих авторів: С. Піддубного «Голованівщина: від Трипілля до сьогодення», О. Зленка «Від Крилова до Новогеоргіївська», Г. Перебийноса «Мала Виска».
Слід зазначити, що як і в попередньому нашому дослідженні
«Вивчення стану використання краєзнавчої літератури у бібліотеках області», більшість опитуваних зауважили, що в бібліотеках
недостатньо книг підвищеного попиту краєзнавчої тематики. Особливо це стосується сільських бібліотек. Тому значна частина, як
бібліотечних працівників, так і користувачів не має можливості
ознайомитись з цими виданнями.
Дослідженням засвідчено, що 40% бібліотекарів з окремих регіонів улюбленими авторами назвали місцевих авторів: Г. Берізка
(Гайворонський), С. Піддубний (Голованівський), М. Родинченко
(Долинський), Н.Зеленська (Бобринецький), М.Ковальчук (Новоархангельский), Б.Кузик та В. Білошапка (Олександрівський), Т. Аноко (м. Олександрія), А. Загравенко (м. Знам’янка), О. Жовна (Новомиргородський) райони.
Серед улюблених авторів також названі: А.Корінь (39% опитуваних), О. Жовна (22%), Ю. Обжелян (15%), В. Шурапов, В. Босько, В. Базилевський.
Таким чином, за результатом соціологічного дослідження
«Краща краєзнавча книга останнього десятиріччя: рейтинг популярності» було визначено книгу – лідера авторів Б. Кузика та В. Білошапки «Кіровоградщина: історія та сучасність центру України» в
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2-х томах, яка майже в кожній номінації отримала найбільше визнання.
Далі місця між авторами і книгами розподілились таким чином:
на другому місці А. Корінь «Стежками століть», на третьому - Ю.
Обжелян «Останній караван», на четвертому - О. Жовна «Її тіло пахло зимовими яблуками».
Отже, проведене соціологічне дослідження дає змогу, крім визначення «кращої краєзнавчої книги останнього десятиріччя» зробити певні висновки: переважна більшість бібліотечних працівників різних вікових категорій читає краєзнавчу літературу і надає перевагу історико-краєзнавчій тематиці; серед основних мотивів звернень переважають зацікавленість краєзнавчою літературою взагалі
та навчальні потреби; улюбленими авторами опитуваних є переважно письменники – земляки, в т.ч. лауреати обласної літературної
премії імені Євгена Маланюка. Також у багатьох простежується
постійний інтерес до творів одного автора; як бібліотечні працівники, так і користувачі читають краєзнавчу літературу переважно
останніх п’яти років видання.
Зроблені висновки стануть у подальшому підставою для покращення стану комплектування бібліотечних фондів відповідно до
реальних потреб і запитів користувачів та популяризації творчості
авторів, чиї книги визнано кращими.

Про підвищення ролі публічних бібліотек у
житті місцевих громад
Любов Циганкова,
завідуюча науко-методичним відділом
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Тепер ми знаємо, що таке війна,
Де волю відбирають у народу.
Її ми не чекали, а вона
Підступно так прийшла до нас зі Сходу...
А.Матвійчук
Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції Гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе
більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління по212

чуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення
країни, активної громадянської позиції тощо.
У Маніфесті УБА «Бібліотеки в умовах кризи» підкреслено, що
криза зачепила всі сфери суспільного життя, торкнулась кожного
громадянина. Бібліотеки як соціокомунікаційні інституції не залишилися осторонь, а допомагають місцевим громадянам виживати в
сучасних умовах.
Громадсько-патріотична діяльність стала одним із пріоритетних
напрямів роботи публічних бібліотек області. Бібліотеки завжди
були і є інформаційними центрами та культурними осередками для
місцевих громад. І сьогодні вони ще раз підтвердили, що можуть
бути центрами, навколо яких гуртується громада для вирішення
будь-яких проблем.
«Разом ми - сила», «Сила в єдності», - це сьогодні не просто
слова, про це красномовно говорять заходи, які проводяться у бібліотеках області на допомогу українській армії спільно зі своїми
читачами-волонтерами.
Так у Новгородківській центральній районній бібліотеці реалізується патріотичний бібліпроект «З Україною в серці». Проект
спрямований на посилення ролі бібліотеки як центру національнопатріотичного виховання. Серед проведених за проектом заходів:
акції «Бібліотека йде в люди», «Маки пам’яті», «Прочитай книгу
про Другу світову війну», «Зелена сотня», інтерактивний бібліомайданчик, присвячений історії українського народу, подорожі
«Козацькими шляхами з козацьким стравами», молодіжний бібліомарафон «За мир, за єдність за міцну державу», патріотичні флешмоби «Герої не вмирають», «1939-1945: пам’ятаємо, перемагаємо!».
В ЦРБ організовано благодійний ярмарок на підтримку воїнів АТО,
зібрані кошти були передані до волонтерського центру.
Новоукраїнським відділом культури і туризму було оголошено
конкурс на кращу організацію роботи бібліотеки з питань збереження історичної пам’яті та патріотичного виховання «Патріотами
не народжуються, ними стають».
В рамках проекту проведена низка заходів: акція «Подаруй
книгу учасникам АТО», експрес-виставка публікацій «Схід у вогні.
Хроніка АТО»; зустрічі з місцевими волонтерами, представниками
райвійськкомату, земляками-учасниками бойових дій на Сході України; круглий стіл «Патріотизм це - миролюбство, це – майбутнє,
це – життя», урок патріотизму для молоді «Пам’ятати, щоб жити».
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Чималий практичний досвід проведення патріотичних просвітницьких заходів має Онуфріївська районна бібліотека. Однією з нових форм роботи бібліотеки став захід до дня Конституції України
та до Дня молоді - Бібліотечний бульвар «Книга збирає друзів».
Патріотичні українські пісні, яскраві вироби жителів селища, одягнені у вишиті сорочки учасники – це все Бібліотечний бульвар. У
заході взяли участь партнери: музей історії, який надав можливість
присутнім переглянути експозицію «Розгойдані дзвони пам’яті»,
районний територіальний центр «Університет срібного віку» – презентація вишитого 3-х метрового рушника, районний центр дитячої
та юнацької творчості – виставка виробів, зроблених своїми руками, жіночий клуб «Погостини», який частував присутніх різними
стравами. Дивували перехожих майстрині декоративно-ужиткового
мистецтва зі своїми роботами: вишиті рушники і сорочки, картини,
ікони та ін.
В дійстві біля бібліотеки на кшталт «Андріївського узвозу»
учасники заходу взяли участь в акції «Маскувальна сітка для армії», яка була передана потім в офіс спілки воїнівінтернаціоналістів для доставки в зону АТО воїнам-землякам.
З метою активізації роботи з патріотичного виховання у бібліотечних закладах Олександрівщини проходила акція «Моя країна –
Україна. Олександрівщина – серце України». Єлисаветградківська
міська бібліотека Олександрівського району реалізувала проект –
бібліодесант «Під вітрилами надії – єдина Україна». В рамках патріотичного десанту «Я з тобою, моя Україно!» проведено героїкопатріотичне коло «Нам потрібна єдина країна», яке зібрало молодих патріотів. В цьому колі відбувся урок державності «Хай розквітне Україна». На конкурс «Я ніколи не зраджу тобі, Україно!»
представлено творчі роботи жителів селища, які постійно експонуються на виставках.
Петрівська центральна районна бібліотека намагається зібрати
якнайбільше інформації з різних друкованих джерел про події, що
розгорнулися у зоні АТО. У читальному залі бібліотеки організовано постійно діючий стенд «Наші славні герої», матеріали якого постійно оновлюються. Крім цього працівники бібліотеки ведуть тематичну папку, у якій зібрано поезії місцевих авторів про трагічні
події на сході України. На сайті ЦРБ розміщено збірку поезій місцевих авторів «І плаче росами земля…». Автори сподіваються, що
їхні натхненні рядки додадуть воякам наснаги і віри в перемогу.
214

За ініціативи бібліотекаря Іванівської сільської бібліотеки Світловодського району Рубаненко Марії Андріївни учнями та вчителями місцевої школи було підготовлено для жителів села мюзикл «Попелюшка». Кошти, зібрані за показ вистави, були передані на лікування бійця добровольчого загону Олександра Логвиненка. Крім
цього учні школи змонтували відео - послання для учасників АТО.
Вже понад рік бібліотеки Ульяновського району працюють над
проектом «Пам’ятати заради майбутнього». В рамках проекту бібліотеки району долучились до проведення дослідницько-пошукової
акції «Шляхами подвигу та слави». В результаті проведеної роботи
зібрані спогади живих учасників другої світової війни, розповіді
про ветеранів рідних та близьких. Матеріали акції ввійшли до альбому «Пам'ять стукає в наші серця»; в районній газеті «Слово і час»
започаткована рубрика «Доля з автографом війни»; створено книгу
пам’яті села Сабатинівка «Пам'ять серця».
Публічні бібліотеки розвиваються в умовах місцевого самоврядування, тому організовують свою діяльність так, щоб органи
місцевої влади побачили в них партнера, який може бути корисним
при вирішенні багатьох соціальних завдань.
Взаєморозуміння, взаємопідтримка та дружні стосунки влади і
бібліотеки – одна з найголовніших складових її успішної діяльності
та розвитку. Наприклад, сільський голова с. Казавчин Гайворонського району Манзюк Сергій Миколайович приділяє значну увагу
розвитку соціальної сфери села: знайшов можливість відремонтувати заклади культури, освіти та медицини села, поновити засоби
технічного забезпечення. Приміщення бібліотеки відремонтоване
та опалюється. Сергій Миколайович є активним читачем бібліотеки, за його участі та сприяння відбуваються масові заходи.
Найкращим патріотичним заходом, який було проведено спільно усіма закладами, є «Казавчин-фест». Це - інноваційний метод
роботи, який включає в собе цілий цикл різноманітних заходів,
спрямованих на виховання патріотичних почуттів до своєї країни,
свого села та вивчення історії рідного краю. Фестиваль відбувся за
ініціативи та підтримки сільського голови.
Казавчинська бібліотека-філія продовжуватиме співпрацювати
з владою на користь громади. Як показали результати Казавчинфесту, лише працюючи спільно з владою та партнерами, можна досягти плідного результату згуртування громади задля спільного
добробуту та розвитку рідного краю.
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Кількість користувачів Казавчинської бібліотеки збільшилась
на 48 осіб, а зацікавленість літературою історично-краєзнавчої тематики – в декілька разів.
Громада селища Казавчин висловила бажання зробити фестиваль Казавчин-фест – традиційним, щорічним, адже майже кожен
мешканець села вклав свою часточку душі та праці у спільну справу.
Бібліотека у громаді виконує роль посередника між населенням
і владою. З одного боку вона формує громадську думку та доводить
її до влади, з іншого – інформує громаду про діяльність місцевих
органів влади завдяки діяльності при бібліотеках Публічних центрів регіональної інформації. Сьогодні інформацію про діяльність
місцевої влади надають 457 центрів публічної інформації, які налічують понад 32 тис. прим. документів. Щорічно до них звертаються понад 19 тис. громадян, яким видається майже 33 тис. документів. Інформування публічними бібліотеками місцевих громад про
діяльність місцевої влади є їх значним внеском у розбудову громадянського суспільства.
Високий авторитет особистості бібліотекаря - професіонала у
місцевій громаді сприяв тому, що понад 90 бібліотекарів є депутатами сільських Рад. Вони надають конкретну допомогу населенню
у вирішенні життєвих проблем.
Щоб максимально наблизитись до проблем громади, бібліотечні працівники створили громадські організації, спільно з якими успішно займаються реалізацією соціально важливих проектів. Такі
громадські організації створені у 12 регіонах області, їх очолюють
керівники бібліотек, а саме: у Бобринецькому, Гайворонському,
Світловодському, Новоукраїнському, Олексан-дрійському, Олександрівському, Петрівському, Компаніївському районах, містах
Знам’янці, Олександрії, Світловодську.
Чимало соціальних проектів на допомогу місцевим громадам
реалізовано ГО «Гендерний інформаційний центр» та «Творчість.
Ініціатива. Енергія» (Березівська бібліотека-філія) Олександрійського району, ГО „Ми +” Олександрівського району, ГО „Інформаційний центр громадської освіти” м. Світловодська, ГО «Інформаційно-освітній, дозвілевий центр „Духовність” Новоукраїнського
району, ГО «Взаємодія” Компаніївського району.
Чималий досвід в реалізації проектів по роботі з громадами має
Олександрівська районна бібліотека. Бібліотека тісно співпрацює з
виправною колонією № 104 у Кіровоградській області. В рамках
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реалізації проекту «Дамо засудженим шанс у громаді» бібліотека
організувала на території колонії інформаційний майданчик, проводить інноваційні заходи. Але робота з цією категорією громадян
не обмежувалась тільки колонією. Бібліотечні послуги отримують
також люди, які проживають на поселенні в селищі Олександрівка.
Перемога у конкурсах програми «Бібліоміст» «Організація нових
послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» та «Сучасна бібліотека йде в люди» сприяла інформатизації сільських бібліотек та перетворила їх на сучасні комфортні заклади.
Компаніївська центральна районна бібліотека у співпраці з ГО
«Взаємодія» другий рік є учасником реалізації проекту «Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини Dokudays
UA у Компаніївському районі, Кіровоградської області». При бібліотеці працює кіноклуб медіа-просвіти з прав людини Dokudays
UA «Сварог». Протягом 2015 року в бібліотеках ЦБС відбулось 15
показів документального кіно, завдяки яким 325 осіб отримали
знання про права людини.
Олександрійська ЦРБ отримала перемогу в спільному конкурсі
програми «Бібліоміст» та Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Кіноклуб Docudays UA в бібліотеці»,
при ЦРБ створено кіноклуб «Ракурс».
Світловодська ЦМБ стала переможцем у конкурсі щодо створення кіноклубу медіа - просвіти з прав людини Docudays. У ЦМБ
відкрито та презентовано кіноклуб Docudays UA «New life».
Бібліотеки Світловодської ЦБС беруть участь у реалізації проекту USAID MEP «Енергетична реформа в Україні» та програмі
USAID MEP «Муніципальна енергетична реформа». Відбулась презентація цього проекту для місцевої громади, проведені тренінги
«Формування нового світогляду громадян з питань енергоефективності та енергозбереження». Під час тренінгів висвітлювались теми
про енергетичну реформу в Україні, енергоефективність у будинках, перехід на альтернативні енергоресурси.
Бібліотеки Компаніївської ЦБС працюють над реалізацією проекту «Створення осередків громадянської освіти у бібліотеках
Компаніївського району», який реалізує Компаніївська ГО «Взаємодія» в межах проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив, що адмініструється ГО «Територія успіху» за
фінансової підтримки Європейського Союзу. В ході реалізації проекту у 2015 році залучено 10 тис. грн.
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Новоукраїнська районна бібліотека та РГО ІОДЦ «Духовність»
реалізували проект «Активна громада – відкрита влада», який став
переможцем конкурсу малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та
громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін
в Україні», підтриманий Єврокомісією. В рамках проекту видано 2
буклети, проведено інформаційну сесію, 2 тренінги, 2 засідання
круглого столу з участю організацій громадянського суспільства,
громадських активістів, представників місцевої влади та органів
місцевого самоврядування. Завдяки проекту для проведення статутної діяльності ГО придбано принтер для кольорового друку, фліпчарт, ноутбук та мультимедійний проектор на суму 21600 грн. Загальна сума проекту 348000 грн.
Має успішні напрацювання у проектній діяльності Олександрійська районна ЦБС. З вересня 2015 по лютий 2016 року реалізується спільний проект Олександрійської РЦБС та ГО Олександрійський гендерний інформаційний центр «Активна жінка-успішна
громада». Сума гранту - 35 тис. грн. В рамках реалізації проекту на
базі місцевих бібліотек в населених пунктах: Нова Прага, Олександрівка, Добра Надія, Червона Кам’янка створені центри громадських ініціатив.
Визначає пріоритети своєї діяльності відповідно до змін та потреб місцевої громади Березівська бібліотека Олександрійського
району. Бібліотекар Анжела Зіненко прагне зробити свою бібліотеку комфортною, гармонійно поєднує традиційну книгу та читання з
використанням новітніх інформаційних технологій.
З врахуванням складу користувачів, рівня їх підготовки до роботи в Інтернеті, бібліотекар розробила і надає широкий спектр послуг, адже в цьому селі немає сільської ради, закрита школа, тому зі
своїми питаннями, проблемами жителі приходять поділитись до
бібліотеки. Тоді й виникла ідея – позиціонувати бібліотеку як центр
розвитку громади.
За ініціативи бібліотекаря Березівської бібліотеки Анжели Зіненко створено ГО «Творчість. Ініціатива. Енергія» (2013р.), започатковано Школу лідера «Активна молодь – благополуччя громади»,
організовуються майданчики ідей «Топ - новатори», зустрічі з
представниками виконкому сільської ради на громадському форумі
«Один день з владою». В Центрі є скринька депутата, де всі бажаючі можуть в письмовій формі звернутися до представників депутатського корпусу. Постійно проводяться інформаційні сесії «Ключ
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до фінансування громади», під час яких обговорюється участь у
конкурсах з питань розвитку громади, втілення проектів з енергоресурсозбереження, організація ефективної системи надання послуг
населенню, інформаційного забезпечення розвитку місцевого самоврядування.
В 2014 році Березівська бібліотека-філія, спільно з громадською
організацією реалізували перший проект «Інформуємо. Радимо.
Пропонуємо».
У 2015 році, ініціативна група, на чолі з бібліотекарем Зіненко
А.М. подала свою ідею під назвою «Територія відпочинку для Березівчан» для реєстрації на платформі «Добродел» Центру гуманістичних технологій АХАЛАР м. Чернігів, для подальшої участі в
конкурсній програмі «Територія розвитку». Пройшовши відбірковий етап, Анжела Зіненко пройшла навчання на двох тренінгах на
базі «Тренінгової школи АХАЛАР», а також пройшла додатковий
конкурсний відбір і стала учасником міжнародного стажування в
країнах Європи (Польща).
Сьогодні ідея перетворюється в реальність. До створення багатофункціонального майданчика для відпочинку долучається і влада, а саме Протопопівська сільська рада, яка на сесії, вислухавши
пропозицію від депутатів села Березівки, вирішила включити питання про створення цього майданчика до Програми соціальноекономічного розвитку території. Активні березівчани, члени громадської організації «Творчість. Ініціатива. Енергія», молоді мами,
бабусі, керівництво та колектив ТОВ «Агродар ЛТД» долучилися
до облаштування території для ігрового майданчика. Проведено
освітлення території, висаджено зелені насадження, а в приміщенні
СБК обладнано тренажерний зал.
Свою першу спільну роботу громада презентувала на святі села
і саме під час цього свята було оголошено про початок реалізації
нового проекту «Територія «Support life». В перекладі це значає
підтримка життя. Метою даного проекту є сприяння соціальній
адаптації тимчасово переміщених осіб, захисту та просуванню їх
прав, шляхом створення Території «Support life» на базі бібліотек.
Територія «Support life» допомагає психологічному розвантаженню дітей – вимушених переселенців внаслідок анексії Криму та
військових дій на Сході України та їх адаптації в місцеве середовище.
Для осіб, які проживають в селах Головківці, Войнівці, Березів219
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ці, селищах Приютівка, Нова Прага місцеві бібліотеки організовують консультації психолога, тренінги, вікторини, квести, майстеркласи, лялькові вистави, залучають їх до творчої діяльності.
Від Олександрійського району на обласному ярмарку бібліотечних інновацій «Формування громадянської позиції, національної
свідомості, культури і духовності» була представлена інновація
«Бібліотека - центр розвитку громади», яка подавалась Березівською сільською бібліотекою. Інновація зайняла ІІІ місце серед представлених досягнень бібліотек області.
Підсумовуючи вищезазначене, є всі підстави стверджувати, що
на сьогодні Березівська бібліотека-філія – активний учасник життя
соціуму, вона відіграє особливу у громаді, яку обслуговує, адже виконує важливу функцію – сприяння творчій самореалізації, розширення кола інтересів і культурних потреб сільських жителів, оздоровлення морального клімату, і саме головне - згуртуванню громади.
Бібліотеки Світловодської міської ЦБС мають значні напрацювання у проектній діяльності завдяки тісній співпраці з громадськими організаціями. Працівниками ЦБС створена громадська організація „Інформаційний центр громадянської освіти”. Завдяки участі у різноманітних конкурсах бібліотеки системи отримали сучасне
технічне обладнання й змогли запровадити низку важливих ініціатив, спрямованих на реальне покращення життя людей. Реалізувавши проект „Школа електронного громадянина”, при бібліотеках
створено п’ять Центрів обслуговування громадян з доступом до
публічної електронної інформації та використанням інформаційнокомунікативних технологій.
Бібліотекарі Світловодської МЦБС реалізували громадську ініціативу «Прояви людяність – захисти собаку!» Щоб вирішити проблему безпритульних собак у місті Світловодську створена ініціативна група, до складу якої увійшли працівники бібліотеки, члени
громадських організацій та небайдужих громадян міста. Першочерговим завданням, яке було поставлено - вплив на діяльність міської
влади щодо вирішення проблеми безпритульних та покинутих собак, адже притулків для них ні у місті, ні в області немає, як і коштів на стерилізацію тварин.
Переможцями конкурсу проекту УБА «Все про Європу: читай,
слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках»
за підтримки Європейського Союзу «Програма «Еразмус+» по Кіровоградській області стали: Долинська районна бібліотека для дорос220

лих, Маловисківська районна бібліотека ім. Лесі Українки, Олександрійська центральна міська бібліотека, Олександрівська районна бібліотека для дорослих. У бібліотеках створені пункти Європейської
інформації. Бібліотеки отримали інфоресурси за темою проекту для
проведення просвітницької роботи серед місцевих громад.
Запровадження електронних ресурсів у бібліотечну практику
якісно підвищує рівень обслуговування, відкриває користувачу цілий спектр нових можливостей, змінює весь комплекс наявних інформаційних послуг.
Щороку зростає попит читачів на електронні інформаційні ресурси. За 2015 рік обіг електронних документів становить 1,6 разів,
тоді як обіг фонду друкованих документів - 0,9.
Наявність персональних комп’ютерів у ПБ поступово стає
суб’єктивною реальністю, а послуги з використанням ІТ-технологій
приваблюють користувачів. Сьогодні комп’ютерну техніку мають
189 (33%) закладів, з них 101бібліотека (22%) - у сільській місцевості. Доступ до мережі Інтернет мають 143 публічних бібліотеки, або
25 % від загальної кількості, у т.ч. 60 (13 %) – сільських.
Підтримуються та розвиваються сайти бібліотек області. Протягом 2015 року сайти бібліотек відвідали 962,7 тис. віддалених користувачів. Працівники Інтернет - центрів активно впроваджують нові послуги в бібліотеках, систематично поповнюють сайти бібліотек, блоги, сторінки в соціальних мережах Фейсбук, Твіттер, Ютуб.
Зокрема, бібліотеки Олександрійської МЦБС ведуть 9 блогів, 4
групи в мережі «Однокласники», 2 канали бібліотек на Ютубі, 3
сторінки на Фейсбук. Для користувачів бібліотек області створено
60 WI-FI зон.
На базі центральних районних і міських бібліотек продовжують надавати послуги інформаційно - ресурсні центри. Протягом
2015 року ІРЦ відвідали близько 68 тис. користувачів, послугами
Інтернет скористалися близько 57 тис.
Інноваційному розвитку бібліотек сприяють нові інформаційні
технології, із впровадженням яких публічні бібліотеки переходять
від методів традиційної книгозбірні до динамічного центру інформації. Бібліотеки, які будують свою діяльність на основі використання новітніх інформаційних технологій, надають користувачам
доступ до корпоративних і глобальних інформаційних мереж, розширюють спектр послуг, обслуговують користувачів у режимах
локального і віддаленого доступу.
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Наприклад, в Олександрівській районній бібліотеці для користувачів готуються інформаційно-консультаційні години: «Знайди
потрібну інформацію швидко», «Поповнюй рахунки, сплачуй платежі, купуй товари: з Інтернетом якісно, швидко, надійно», тренінги «Нові технології - на користь випускникам та абітурієнтам» із
циклу «Відкрий для себе Інтернет», «Он-лайн сервіси - це просто»,
«Електронні платежі - це вигідно, доступно!» Для користувачів
проведено бліц-семінар «Онлайн-сервіси для здійснення платежів»,
на якому бібліотекарі ознайомили учасників із сервісами, що їх
пропонують міжбанківські Інтернет-системи, та навчили їх використовувати.
В бібліотеках Світловодської міської ЦБС впроваджено в роботу сервіси електронного інформування, розробку нових інформаційних БД документів ПДГ у центральній бібліотеці та філіях.
Публічні бібліотеки залишаються єдиним громадським інститутом, що дозволяє населенню оперативно й з мінімальними соціальними затратами отримати доступ до актуальної інформації. Це робить важливою їх участь у справі просування електронного уряду
до населення, а населення – до послуг електронного уряду.
Наприклад, кожен користувач Кіровоградської МЦБС може через інформаційно-комунікаційні технології звертатися до органів
державної влади та місцевого самоврядування для отримання необхідної інформації. Найбільшим попитом користуються послуги:
резервування та придбання проїзних пасажирських документів на
залізничний транспорт; Пенсійний калькулятор на сайті Пенсійного
фонду України, поштові перекази, відслідковування відправлень на
сайті «Укрпошта», сплата через Інтернет комунальних платежів,
рахунків за мобільний та міський телефони, кабельне телебачення,
Інтернет Публічна кадастрова карта України на Земельному порталі
України, пошук роботи на єдиному порталі Державної служби зайнятості України «Труд», реєстрація осіб для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні.
Популярність цих послуг зростає, адже користувач у бібліотеці
може здійснити будь-яку транзакцію з органом влади (зареєструвати юридичну особу, земельну ділянку, посвідчити договір купівлі продажу, оренди тощо). Витрачаючи при цьому якнайменше часу,
без черг.
Постійний моніторинг ресурсів Інтернет надає можливість розширити перелік е-послуг. Планується популяризувати послуги, які
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надає Всеукраїнська безкоштовна освітня мережа «Щоденник». На
сайті вчителі, учні та їх батьки можуть отримати інформацію про
розклад уроків, домашні завдання, побачити електронний журнал
та електронний щоденник. Бібліотекарі ознайомлені з сайтом http://
www.eway.in.ua/ua/cities/kirovohrad. Його мета - допомогти людині
зорієнтуватись у незнайомому місті та підказати, який громадський
транспорт обрати для свого пересування.
Сучасні послуги з електронного урядування надають бібліотеки
Новоукраїнського, Олександрівського, Олександрійського районів,
міста Олександрії.
Використання інформаційних технологій забезпечує зручний та
швидкий доступ до інформації.
Важливим напрямком роботи бібліотек є збір, зберігання та надання в користування документів з питань діяльності органів державної влади. З цією метою бібліотеки області приєднались до Мережі
ПДГ (пунктів доступу громадян до офіційної інформації). Завдяки
цьому користувачі мають змогу отримати інформацію про будь-який
законодавчий акт.
Популяризуючи послуги з електронного урядування, бібліотеки
долучились до вступної кампанії «Абітурієнт-2015». В бібліотеках
Олександрійської міської ЦБС зареєструвались 62 учні. Школярі
звертались до бібліотек для реєстрації в регіональних центрах оцінювання якості освіти, отримання сертифікатів та інформаційних
карток про результати ЗНО. Для окремих груп організовувались
заняття зі створення власної поштової скриньки, що є обов’язковою
умовою при реєстрації.
У Долинській районній бібліотеці для дорослих 32 користувачі
роздрукували сертифікати ЗНО, 12 перевіряли рейтинг вступника в
списках на зарахування до ВНЗ, 2 користувачі скористались послугою «Інтернет-банкінг». За 2015 рік надано послуг з електронного
урядування 62 користувачам.
Новоукраїнська ЦРБ, крім реєстрації на ЗНО, проводила реєстрацію дітей в дитсадки міста, а також реєструвала учасників відбіркового туру програми «Голос країни».
Працівники Світловодської міської ЦБС надали послуги з електронного урядування 578 користувачам.
Слідкуючи за останніми подіями в країні, працівники бібліотек
області швидко реагують і надають найбільш актуальну інформацію за темами: «Децентралізація», «Субсидії по-новому».
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Так, у Долинській районній бібліотеці для представників місцевої влади, сільських голів відбувся вебінар з питань децентралізації
влади, а для працівників закладів культури - вебінар «Децентралізація та заклади культури».
Таким чином, працівники бібліотек продовжували запроваджувати в практику інформаційні технології, тим самим удосконалюючи свою діяльність та підвищуючи якість надання сучасних послуг
місцевому населенню.
Бібліотеки орієнтовані на активну участь у соціальному житті
громади, а також збагачення своєї діяльності формами роботи, які
не притаманні бібліотекам, але мають велике значення для населення.
Вперше на території районного парку «Дружба» м.Долинська
відділом культури РДА організовано та проведено районний фестиваль фольклору «FOLK Долинська». Цікавий квест «Долинські побігеньки» організували працівники районних бібліотек. Бібліотекарі
розробили подорож, наповнену пригодами, конкурсами.
Витоки духовності, традиційної національної культури завжди
виходили з села. Тому бібліотечне краєзнавство є пріоритетним
напрямком у діяльності сільських бібліотек. Бібліотеки ведуть
значну пошукову роботу, збираючи матеріали про історичні традиції та обряди свого краю, на основі яких ведуть літописи своїх
сіл, у тому числі - бібліотек.
За ініціативи Марфівської сільської бібліотеки та за підтримки
активу і громади села в бібліотеці створений етно-центр української культури «Моє село-колиска мого роду», є народознавча кімната, де відбуваються різноманітні заходи, які знайомлять з історією,
звичаями та традиціями українців, серед них: майстер-класи з виготовлення дідуха, андріївські вечорниці, краєзнавчі мандри, посиденьки, народознавчі години, презентації робіт народних умільців,
фольклорні свята.
В Марфівській сільській бібліотеці діє Інтернет-центр. Вся проведена бібліотекою робота сприяє формуванню національної свідомості, відродженню народних традицій та культури серед молоді.
Діяльність з даного напрямку висвітлюється на блозі бібліотеки.
Інновація Марфівської сільської бібліотеки була представлена
від Долинського району на обласному ярмарку бібліотечних інновацій «Формування громадянської позиції, національної свідомості,
культури і духовності».
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Цікаву пошукову роботу з краєзнавства проводить філія №10
Кіровоградської міської ЦБС, яка розташована у мікрорайоні Завадівка обласного центру. Діяльність бібліотеки сприяє збереженню
історичної пам’яті народу, викликає інтерес до його минулого та
сьогодення, формує почуття любові до рідного краю, свого мікрорайону.
Бібліотекарі створили групу за інтересами з тією ж назвою в
соціальних мережах, досліджують старі будівлі мікрорайону, вивчають історію місцевого кладовища, організували виставку унікальних документів і фотографій місцевих родин, створили фільм «В
обличчі кожному - історія своя». Крім цього, збирають спогади,
фотографії, документи дітей війни, проводять краєзнавчі квести.
Створений при бібліотеці співочий гурт «Берегиня» виправдовує свою назву, зберігаючи народну мудрість і пісенну творчість
земляків. Інновація філії №10 була представлена на обласному ярмарку бібліотечних інновацій «Формування громадянської позиції,
національної свідомості, культури і духовності».
Інновації Марфівської сільської бібліотеки Долинського району
та філії №10 Кіровоградської МЦБС «Завадівка - краплиночка на
карті» відзначені як кращі під час проведення обласного ярмарку.
Чималий досвід роботи мають сільські бібліотеки Кіровоградського району. При Бережинській сільській бібліотеці Кіровоградського району діє народний музей історії села. Члени клубу „Краєзнавець” займаються дослідницькою та пошуковою роботою. Вони
збирають спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни, готують
засідання клубу, на яких знайомляться з історією свого села, краю з
визначними особистостями сьогодення та минувшини.
Грузьківська сільська бібліотека є центром роботи з етнічним
населенням-молдованами.
При
бібліотеці
діє
історикоетнографічний музей села. Тісна співпраця єднає бібліотеку з
районною радою ветеранів. На сьогодні бібліотека займається збиранням матеріалу, зокрема, спогадів та свідчень очевидців, для
створення посібника „Історія села Грузьке”.
Волонтерські організації, Рада ветеранів, які діють на території
Первозванівської сільської ради Кіровоградського району, використовують Інтернет-зв'язок для отримання інформації та вивчення
досвіду про діяльність волонтерських організацій на території Кіровоградської області та України.
Бібліотека надає й нетрадиційні послуги громадянам: тут про225
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водяться реєстрації шлюбів, зустрічі однокласників, які багато років тому закінчили місцеву школу та ін.
Бібліотеки проводять різноманітні історико-краєзнавчі заходи:
прем’єри та презентації книг місцевих письменників, літературні
вечори, свята - Дні села тощо спільно з будинком культури, школою, сільськими Радами, адміністрацією господарств.
Традиційним є проведення заходів з народознавства, відродження народних традицій, звичаїв, свят народного календаря.
Публічні бібліотеки здійснюють інформаційне забезпечення
виробничої та сільськогосподарської діяльності, надають інформаційну підтримку спеціалістам сільського господарства.
Прикладом можуть бути сільські бібліотеки Бобринецького,
Долинського, Олександрівського, Олександрійського районів, які
надають інформацію сільгоспвиробникам з аграрної тематики з використанням Інтернет-ресурсів.
Значна увага приділяється бібліотеками області збереженню рідної природи, довкілля, особливо після чорнобильської катастрофи.
Тому екологічна просвіта населення є одним із провідних напрямків діяльності бібліотек. Проблеми екології, довкілля є одними з
найболючіших та найголовніших. Від того, у якому довкіллі ми живемо, яким повітрям дихаємо, яку воду п’ємо – залежить життя
всього живого на нашій Землі.
Федіївська сільська бібліотека Бобринецького району у співпраці
з місцевою громадою розробили та реалізують краєзнавчоекологічний проект з поглядом у майбутнє «Річка Мертвовід – краса
і біль нашого краю». Мета даного проекту - привернути увагу усіх
жителів громади до екологічної проблеми в зоні річки Мертвовід та
знайти шляхи їхнього успішного вирішення.
Для вирішення цього питання звернулись до керівників фермерських господарств, сільської ради, місцевих депутатів. Провели
операцію «Зелений паросток» - полезахисне насадження дерев на
найбільш незахищених місцях – протяжністю 50 м. Вирішили проблему затоптування худобою угідь ( балка понад р. Мертвовід –
єдине місце в селі для випасання худоби). Питання обговорили на
сході жителів села, спільно обладнали місце для переходу худоби
через річку ( гребелька та кладка).
Всі проведені заходи дали позитивний результат завдяки спільній діяльності бібліотекаря Колодєєвої Р.А., вчителя біології Безносенко Л.В., позитивне реагування сільської ради на сигнали про по226

рушення та недоліки керівників місцевих сільськогосподарських
підприємств, громадськості, наполегливість учасників проекту, послідовність їхніх дій.
Підвищилась соціальна роль публічних бібліотек у напрямку роботи з читачами, які потребують особливої уваги: дітьми-сиротами,
пенсіонерами, інвалідами, людьми похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями. Бібліотеки сприяють їхній інтеграції у суспільне життя, що долає замкнутість та самотність, забезпечує самореалізацію цих категорій громадян.
Заслуговує на увагу досвід роботи Новомиргородської районної
бібліотеки для дорослих з реалізації моно - програми «Теплий дім»
та проекту «Добробутік».
З давніх часів благодійність – у традиціях українського народу.
Цілком природним і закономірним вважалось допомогти знедоленому, поділитись із ним шматком хліба, дати притулок бездомному, захистити старість і немічність, полікувати хворого чи каліку,
захистити скривдженого…
Соціальна реабілітація таких людей - це засіб повернення їх до
нормального життя, а залучення до книги та бібліотеки – неодмінна
його умова. ЦРБ якісно змінила не тільки форми та методи роботи, а
й збільшила кількість послуг для громади, які об’єднала ідея милосердя, доброти та духовності. Бібліотека, яка для подальшої організації обслуговування користувачів основну увагу зосередила на вдосконаленні послуг з розвитку адресного використання нових технологій, а саме:
«Дім без самотності» (робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування);
«Раз добром зігріте серце вік не прохолоне», «Зігріємо долоні,
розгладимо зморшки» (робота з людьми похилого віку, інвалідами
та ветеранами праці); «Де добрі люди, там біди не буде»,»Берег надії» (робота з внутрішньо переміщеними особами); «Крок назустріч» (робота з багатодітними та малозабезпеченими сім'ями);
«Відчуй – я поряд!» (робота з учасниками АТО та бойових дій на
території інших держав).
Результати реалізації проекту: 200 жителів міста познайомились
з можливостями бібліотеки; 58 жителів стали постійними користувачами адресних послуг у бібліотеках; 35 бібліотечних працівників
отримали знання щодо специфіки роботи з особливою категорією
користувачів; 5 користувачів з особливими потребами навчені по227
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шуку інформації в Інтернет; 8 волонтерів залучено до роботи у бібліотеках; створено 16 «Зон доброти» у сільських бібліотеках. 138
читачів не тільки отримали необхідну інформацію в доступному
форматі, а й стали читачами бібліотеки та учасниками соціокультурних заходів.
Таким чином, публічна бібліотека залишається єдиним соціально-культурним закладом, здатним задовольняти інформаційні, освітні, дозвіллеві потреби місцевої громади.
Значущість публічної бібліотеки як закладу культури не зменшується, хоча змінюються пріоритети її діяльності.
Сьогодні більше уваги приділяється створенню комфортного
середовища для забезпечення вільного доступу до інформації, якісного надання користувачам сучасних послуг, що є потребою часу.

НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ЧИТАЦЬКИЙ ПОПИТ НА
ВІТЧИЗНЯНУ КНИЖКОВУ ПРОДУКЦІЮ У
ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ КІРОВОГРАДЩИНИ.
Соціологічні дослідження
Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову
продукцію в Кіровоградській ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
за 2014-2015 роки
Марія Охріменко,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Заслужений працівник культури України
І. Обґрунтування проведення дослідження.
Дослідження інформаційних потреб і запитів користувачів бібліотек має давні традиції. Протягом кількох десятиліть Національною парламентською бібліотекою проводиться вивчення попиту
користувачів на книгу. Найбільш цінними результатами цих досліджень є інформація про сучасні читацькі уподобання та матеріали
щодо незадоволеного читацького попиту у бібліотеках. Його регу228

лярне вивчення дозволяє простежити динаміку змін читацьких інтересів та уподобань, виявляти зміни у тенденціях читання та функціонування української книги у суспільстві.
Інформація щодо незадоволеного тематичного попиту має подвійне значення. З одного боку вона дає уяву про читацькі інтереси
(за окремими галузями знань), дає змогу виявити теми, що є актуальними та популярними в конкретний історичний проміжок часу, з
іншого – показує, наскільки цей попит є незадоволеним.
В Україні вивчення незадоволеного читацького попиту носить в
цілому прикладний характер, оскільки отримані дані можуть бути
використані для більш повного задоволення запитів користувачів.
ІІ. Мета дослідження.
Метою дослідження є актуалізація даних щодо незадоволеного
читацького попиту на книжкову продукцію українських видавництв серед користувачів публічних бібліотек різних рівнів для задоволення їхніх запитів при поповненні фондів.
Об’єкт дослідження – незадоволений читацький попит на україномовну книгу.
ІІІ. Завдання дослідження.
У ході вивчення передбачається:
 здійснити аналіз конкретного та тематичного незадоволеного читацького попиту (за матеріалами зошитів, картотек,
журналів обліку);
 створити БД незадоволеного попиту;
 перевірити одержані списки книг, запит на які не був
задоволений, на предмет їх видання, перевидання;
 підготувати аналітичний матеріал за результатами дослідження.
ІV. Учасники дослідження.
База дослідження:
комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Д. І. Чижевського (організація проведення дослідження, узагальнення отриманих даних).
V. Методика дослідження
Вирішення поставлених завдань передбачає застосування таких
методів:
1. Аналіз документів (картотек, зошитів, журналів обліку незадоволеного читацького попиту).
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2. Підготовка аналітичного матеріалу щодо незадоволеного по-

питу.
3. Аналіз узагальнених матеріалів.

Аналіз обліку незадоволеного
читацького попиту на українську книгу
Проаналізований незадоволений попит читачів бібліотеки за
2014-2015 роки. По кожному виду видань за цільовим призначенням (наукові та науково-популярні, довідкові, літературно-художні
видання) відібрано по 10-15 вітчизняних книжок, на які читачі
отримували відмови найчастіше. Дані занесені до таблиці.
№ Автор
Назва
К-ть
Причини відп/п (Прізвище, ім’я,
(без лапок!)
відмов
мов
по-батькові)
(цифрами)
Українська художня література
1

Бойченко О. В.

50 відсотків рації

8

Відсутність у
фонді

2

Вдовиченко Г. К.

Інші пів’яблука

5

Недостатньо у
фонді

3

Винничук Ю. П.

Останній бункер

15

Відсутність у
фонді

4

Горовий Р. В.

Казки на ніч

12

Відсутність у
фонді

5

Доляк Н. Ю.

Гостарбайтерки

9

Відсутність у
фонді

6

Жадан С. В.

Луганський щоденник

8

Відсутність у
фонді

7

КоролівСтарий В.К.

Хуха-Моховинка

7

Відсутність у
фонді

8

Куява Ж. В.

Із медом полин

4

Відсутність у
фонді

9

Маринович М. Ф

Всесвіт за колю-

12

Відсутність у
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фонді

чим дротом
(Спогади і роздуми дисидента)
10

Мельник Я.Й.

Маша,
або
Постфашизм

14

Відсутність у
фонді

11

Михед О. П.

Астра, Понтиїзм,
АмнезіЯ

9

Відсутність у
фонді

12

Москалець К.В.

Рання осінь,
Сполохи

7

Відсутність у
фонді

13

Прохасько Т. Б.

Спалене літо

18

Відсутність у
фонді

14

Савченко Н. В.

Сильне ім’я Надія

7

Недостатньо у
фонді

15

Ткаченко Г. П.

Спалені мрії

4

Недостатньо у
фонді

Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)
1

Алі Сафі

Захоплюючі
розповіді

10

Відсутність у
фонді

2

Вілланова
Арнольд де.

Салернський
кодекс здоров`я

9

Відсутність у
фонді

3

Гілберт Елізабет

Їсти, молитися,
кохати

4

Недостатньо у
фонді

4

Джордан Белфорд

Вовк з Волл-стріт

6

Відсутність у
фонді

5

Еріх Марія Ремарк Життя у позику

13

Відсутність у
фонді

6

Поланік Чак

12

Недостатньо у
фонді

Бійцівський клуб
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7

Юнгер Ернст

В
грозах

сталевих

7

Відсутність у
фонді

Науково-популярні та наукові видання
1

Буркинський Б. В.
Галушкіна Т. П.
Реутов В.Є.та ін.

“Зелена” стратегія
регіону : [монографія] / [Б. В.
Буркинський, Т. П.
Галушкіна, В. Є.
Реутов та ін.] ; Ін-т
проблем ринку та
екон.-екол. дослідж. НАН
України. – Одеса ;
Саки : Фєнікс,
2011. – 445 с.

2

Горак Р.Д.
Гнатів Я.

Іван Франко. В
10 книгах.

15

Відсутність у
фонді

3

Грицак Я.Й.

Пророк у своїй
вітчизні. Франко
та його спільнота
(1856-1886)

6

Відсутність у
фонді

4

Дубінська Л.

Дитина не слухає

8

Відсутність у
фонді

5

Євромайдан очима
ТСН. 94 дні. – К.,
2015

15

Недостатньо у
фонді

6

Євченко В. В.

Історія англійської мови.-Нова
Книга.

29

Відсутність у
фонді

7

Кондо Меррі

Викинь мотлох із
життя

11

Відсутність у
фонді

8

Левицький В. В.,
Соловйова О. В.

Антологія англійської мови:
тексти з коментарями, вправи та
етимологічний
словник.-Нова

31

Відсутність у
фонді
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7

Відсутність у
фонді

Книга.
9

Мельник Я.Й.

І остатня часть
дороги... Іван
Франко: 19081916.

14

Відсутність у
фонді

10

Скребець В.О.

Екологічна психологія: підручник / В.О. Скребець, І.І. Шлімакова. – К.: Видавничий Дім
«Слово», 2014. –
456 с.

10

Відсутність у
фонді

11

Штакіна Л. О.

Фоностилістика.
Практичний курс
(англійська).Нова Книга.

17

Відсутність у
фонді

16

Відсутність у
фонді

9

Відсутність у
фонді

8

Відсутність у
фонді

9

Відсутність у

Довідкові видання
1

Бєляєва О.

2

Довідник лікаря
ветеринарної
медицини/
П.І. Вербицький,
П.П.
Достоєвський. –
К.:, 2014. – 1280 с.
Должикова
Т.І., Практикум
Мілєва
І.В., лінгвістики
Нікітіна А.В.
тексту. 2011

3

4

Кол.
ред.

авторів

Довідник бухгалтера на передовій
– 2016. –К.: Видавничий будинок «Фактор»,
2016. – 76 с.

за СловникМ. довідник з

з
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Пентилюка

української
лінгводидактики:
Навчальний
посібник. - – К.:
Ленвіт, 2015. –
320 с.

фонді

5

Професійний
довідник
соціального
педагога. – Х.:
Основа, 2016. 42с.

14

Відсутність у
фонді

6

Хімія.
Комплек
сний довідник: 2ге вид., доп. та
перероб./Укладачі
Гога С.Т., Ісаєнко
Ю. В. - Харків,
2011. - 392 с.

7

Відсутність у
фонді

7

Шахтне і підземне
будівництво:
Довідник. – К.,
2014. – 322 с.

6

Відсутність у
фонді

Аналіз узагальнених матеріалів.
Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського» систематично проводить соціологічні
дослідження з вивчення незадоволеного читацького попиту. Так,
протягом 2014-2015 років проводились такі регіональні дослідження: «Вивчення використання краєзнавчої літератури видання
2011-2012 рр. у бібліотеках області, придбаної за кошти департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської облдержадміністрації» (2014 р.), «Краща краєзнавча книга
останнього десятиріччя: рейтинг популярності» (2015 р.), «Вивчення читацького попиту на книги, які були видані за бюджетною програмою «Українська книга» протягом 2009-2013 рр. та
направлені для поповнення фондів публічних бібліотек області»
(2014 р.), «Вивчення використання краєзнавчої літератури у бібліотеках області видання 2013-2015 рр., придбаної за кошти де234

партаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації» (2016).
Вивчення використання видань, що надійшли до бібліотек області, дало можливість з’ясувати основні пріоритети інформаційних запитів користувачів, дозволило простежити динаміку змін
читацьких уподобань.
Результатом цих досліджень стала розробка рекомендацій, які
передбачають організацію системи роботи для ефективної популяризації української та краєзнавчої літератури.
У дослідженні «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України», яке
проводить Національна парламентська бібліотека України, брали
участь такі відділи ОУНБ ім. Д. І. Чижевського: абонементу, обслуговування користувачів, документів з економічних, технічних
та природничих наук, інформаційно-бібліографічний, документів
іноземними мовами.
В ході аналізу були отримані дані як щодо конкретного, так і
тематичного попиту, зібрані на основі журналів обліку незадоволеного читацького попиту за 2014-2015 рр. та картотеки докомплектування. Оброблені дані були узагальнені по кожному виду в
вах українською, наукові, науково-популярні та довідкові видання, які занесені до таблиці ( від 7 до 15 назв) та на які користувачі
отримували відмови найчастіше.
Отримані дані дослідження щодо найбільшого попиту виявили, що, як і раніше, у структурі незадоволеного читацького
попиту користувач віддає перевагу читанню художньої літератури - 55% (українська -37%, зарубіжна у перекладах українською мовою – 18%,), значну частку складають науковопопулярні та наукові видання – 28%, менше - довідкові видання
(17%).
Назадоволений читацький попит на літературу різних видів
(за кількістю відмов)

Науково-поулярна 28%
Довідкова 17%
Зарубіжна 18%
Українська 37%

235

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

Основною причиною відмов на українську художню літературу є відсутність примірника у фонді бібліотеки (80%) і лише
20% складають твори письменників, яких недостатньо у фонді. У
рейтингу незадоволеного попиту за кількістю відмов стали імена
письменників: Т. Прохаська, Ю. Винничука, Я. Мельника, М.
Мариновича, Р. Горового, Н. Доляк, О.Михеди, С. Жадана.
Серед назв творів українських авторів лідерами стали «Спалене літо» Т. Прохаська, «Останній бункер» Ю.Винничука, «Маша, або Постфашизм» Я. Мельника.
Підвищився інтерес до письменників нової хвилі української
прози: Любко Дереша, Юрія Іздрика, Тараса Прохаська, Жанни
Куяви. Залишається високим попит на літературу сучасних українських письменників: Ірен Роздобудько, Сергія Жадана, Оксани
Забужко, Люко Дашвара, Марії Матіос, Василя Шкляра, Юрія
Винничука.
Серед книг сучасної патріотичної тематики, які вийшли друком в українських видавництвах протягом 2014-2016 років і мають попит, особливо серед молоді, можна назвати: роман Г. Вдовиченко «Маріупольський процес», роман-реквієм В. Базіва «Армагедон на Майдані», оповідання Н.Гук «Євромайдан. Звичайні
герої», М. Сурженко «АТО. Історії зі Сходу на Захід».
Дослідженням виявлено, що останнім часом у користувачів
зріс інтерес до зарубіжної художньої літератури у перекладі українською мовою. Серед авторів лідерами є Еріх Марія Ремарк, Поланік Чак, Алі Софі. Найбільш популярними та запитуваними
стали такі їхні твори: «Життя у позику» Еріх Марії Ремарк, «Бійцівський Клуб» Поланіка Чака, «Захоплюючі розповіді» Алі Сафі, але 72% названих творів відсутні у фондах бібліотеки.
Стосовно науково-популярних та наукових видань - вони складають значну частку відмовлень (28%) від загальної кількості. Причина відмовлень – відсутність примірника у фонді. Незадоволеним
залишається попит користувачів на видання про видатних особистостей, а також - про сучасні події, що відбуваються в Україні.
Довідкові видання складають 17% відмовлень. Аіналіз відмовлень на ці видання показує, що основною причиною є відсутність книги у фонді бібліотеки (100%). Лідером незадоволеного
попиту за кількістю відмовлень серед довідкових видань є «Довідник бухгалтера на передовій» О. Бєляєва, а також довідники з
питань освіти, медицини.
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В незадоволеному тематичному попиті фахівці бібліотеки
вказували тематику, за якою у бібліотеці не вистачає або відсутня
література, необхідна користувачам.
У процесі дослідження було встановлено, що у фонді бібліотеки не вистачає літератури з багатьох галузей знань (науковопопулярної з фізико-математичних наук, гідрологія, водні ресурси України, екологічна психологія, енергетична безпека, фермерське господарство, ветеринарія, лісництво, історія регіонів України, політична ситуація в Україні, політичні партії та діячі тощо).
Слід зазначити, що протягом останніх 4-х років у більшості
сучасних користувачів змінюються пріоритети у структурі читацького попиту. Це пов’язано з більшою поінформованістю користувачів завдяки мас-медіа, мережі Інтернет та подіями, які останнім часом відбулися в Україні.
Бібліотека має позитивну динаміку використання фондів державною мовою. Так, якщо кілька років тому понад 65% складали
запити з російськомовної літератури, то зараз 80% усіх запитів
припадає на сучасну українську літературу. Користувачі хочуть
бачити на полицях твори сучасних українських авторів, багато з
яких, на жаль, відсутні у фонді бібліотеки. Значно зріс попит на
видання з новітньої історії України, літописи Майдану і АТО, революція Гідності, відносини між Росією та Україною як художнього, так і публіцистичного змісту. Надається перевага таким
жанрам як роман, повість, оповідання, поезія. За тематикою – історична, детектив, трилер, соціально-побутова.
Вивчення незадоволеного читацького попиту має суттєвий
позитивний вплив на якісне формування читацьких інтересів, виховання культури читання та любові до друкованого слова на
кращих зразках творів вітчизняної та світової літератури.
Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову
продукцію в Олександрівській районній бібліотеці
для дорослих
Марія Гриб,
директор Олександрівської районної
бібліотеки для дорослих
Бібліотечні фонди України сьогодні є не лише культурним
надбанням народу, чинником його суспільного прогресу, але й
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однією зі складових загальнодоступного, національного інформаційного ресурсу держави. Від того наскільки якісно і повно вони сформовані, залежить ефективність роботи книгозбірень із задоволення різноманітних інформаційних потреб суспільства.
У сучасних умовах в абсолютній більшості бібліотек формування фондів відбувається з багатьма труднощами: бракує достатнього та стабільного фінансування, існують проблеми щодо змістовного поповнення, розширення і урізноманітнення репертуару
видань тощо.
Розуміючи цілі і завдання, що стоять перед бібліотекою, ми
намагаємося максимум уваги приділити фонду як основі функціонування всієї бібліотеки. Для прийняття вірного рішення з організації бібліотечного фонду на поточний час і перспективу, необхідно мати повну інформацію про нього: вивчити фонд та дослідити його використання.
Для аналізу незадоволеного попиту користувачів використано
обліки незадоволеного запиту, які ведуться у відділах обслуговування користувачів – читальному залі та на абонементі і картотеку докомплектування, що ведеться бібліотекарем по роботі з фондами.
Всього для вивчення вибрано 53 назви книг, на які отримано
575 раз відмов. В середньому на один документ виходить 10,9 раз
відмовлень. З усієї кількості документів української художньої
літератури відібрано 15 примірників, це 28,3 % від усієї літератури, що обрана для вивчення. З аналізу видно, що нова українська література найбільше цікавить користувачів. Зарубіжні видання також популярні і серед усіх документів складають 23,3% відмов. Багато запитів і на науково-популярні та наукові, довідкові
видання. Науково-популярних видань виокремили лише 13 назв,
на які отримано 156 відмовлень, що в середньому складає по 12
відмовлень на одну назву. Окрему групу складають довідкові видання. Вони представлені у фонді довідниками, словниками, енциклопедіями. Та не всі документи довідкового характеру задовольняють читацький запит. На 10 відібраних книг припадає в
середньому 12,1 разів відмовлень.
Одним із найважливіших напрямів діяльності районної бібліотеки є задоволення читацьких потреб користувачів та забезпечення
їх потрібною літературою. З цією метою бібліотека постійно вивчає
незадоволений читацький попит, проводить аналіз читацьких фор238

мулярів різних груп користувачів, ведеться «Зошит незадоволеного
попиту», проводяться анкетування та соцдослідження.
Дослідження проводилось методом обробки статистичних даних та аналізування, у т.ч. і книжкових формулярів. Це були і
анкети для користувачів «Щоб Ви змінили у бібліотеці», « Твоє
право на читання», «Інтереси сучасного читача» та ін.
У бібліотеці проводилися тематичні вивчення книжкового
фонду «Ми і світ природи», «Європейський вибір зроблено»,
«Вернуся до рідного краю», «Малюємо для душі», «Починаємо
ранок з англійської». Результати вивчення допомогли визначитись у потребі конкретних видань того чи іншого автора і скласти список найчастіше запитуваних. Узагальнені відомості внесено в картотеку докомплектування. Деякі книги, які потрапляли у
списки відмовлень минулих років, налічуються в них і тепер. Це,
в основному, твори української художньої літератури (
П.Загребельний, В.Шкляр, П.Глазовий, Л.Костенко, Л.Дашвар, І.
Багряний, М.Куліш та ін.).
Сьогодні ми можемо констатувати вже як тенденцію прагнення користувача отримати книги українських авторів з різноманітних галузей знань, бо є потреба у розвитку вітчизняної теоретичної та прикладної науки, що свідчить насамперед про зростання
національної свідомості у суспільстві.
Окремим завданням дослідження було вивчення тематики, за
якою не вистачає літератури. Тематичний запит більшою мірою,
ніж конкретний, дає уяву про глибину читацького інтересу, показує нюанси запиту, уточнює його, навіть окреслює перспективу.
Тобто можна побачити, чого прагне читач, як він намагається вийти за коло вже відомого конкретного, традиційного при відсутності інформації про нові книги, користувач часто може сформулювати виключно тематичний запит. Одержані дані було проаналізовано по кожній бібліотеці, а потім підсумовано в цілому. Висновки по конкретному і тематичному незадоволеному запиту
співпадають по головних позиціях. Так, за тематикою в основному бракує сучасної української літератури, а також детективів,
зарубіжної та російської літератури, класичної і сучасної, фантастики, пригод та жіночих, соціально-психологічних, історикобіографічних романів. Окремий значний пласт становить художня література за навчальними програмами.
Друге місце у незадоволеному тематичному запиті займає
239

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

економіка, де основна увага відводиться питанням маркетингу та
менеджменту, велику зацікавленість викликає також бухгалтерський облік та аудит. За названими двома основними тематиками
незадоволеного запиту йдуть інші галузеві комплекси: література
з правових питань, технічних наук (комп’ютерні технології), філології, філософії, природничих наук, екології. Тобто читачу явно
не вистачає інформації про конкретні видання з цих галузей
знань.
Вивчення інформаційних запитів користувачів дає можливість узагальнити інформацію про найбільш популярні книги. На
основі таких досліджень створено БД незадоволеного попиту,
згідно якої закуповується необхідна література.
Важливим аспектом в роботі бібліотек мережі є обласні та
Всеукраїнські вивчення стану книжкових фондів, що включають
питання про стан незадоволеного запиту на книги вітчизняного
видавництва.
Цей аспект вивчення важливий ще й тому, що з результатами
таких досліджень ми знайомимо відділ культури та фінансове управління, представників влади та депутатського корпусу, які певним чином впливають на поточне та ретроспективне комплектування фонду бібліотеки.
Слід відзначити позитивний вплив на якість комплектування
таких досліджень: соціологічне дослідження щодо вивчення читаності у бібліотеках області соціально-значущих краєзнавчих
видань та «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках району». Книги краєзнавчого характеру надходять до бібліотеки тепер частіше від обласного обмінно-резервного фонду та від авторів-краєзнавців в подарунок.
Неодноразово з незадоволеним читацьким запитом та результатами досліджень знайомили і спонсорів та друзів бібліотеки, як
результат отримано книги від благодійного фонду «Розвиток Кіровоградщини», від авторів-краєзнавців – Б.Куманського, І. Петренка, А. Кримського та ін.
Обласне вивчення «Місце бібліотеки в житті мешканців регіону» та «Краща краєзнавча книга останнього десятиліття: рейтинг популярності» доводить до свідомості територіальних громад, що бібліотекам дійсно не вистачає нових краєзнавчих видань
та що книга в час інформаційно-комунікативних технологій не
240

втратила своєї актуальності і бажана на полицях бібліотек. Бібліотека протягом останніх двох років використовує всі інноваційні
методи залучення альтернативних джерел комплектування і як
результат - фонд краєзнавчих видань поповнюється і використовується читачами жваво, що радує як бібліотекарів, так і читачів.
Бібліотека стала помітною і для громадських організацій селища,
з їх допомогою фонди бібліотек поповнилися за рахунок грантової діяльності, а саме Міжнародного фонду «Відродження», УБА
у партнерстві з фондом Дарини Жолдак та ін.
Бібліотекою оголошено акції «Книгу бібліотеці, а значить –
громаді!», «Найкращий подарунок – книга» та ін., на них охоче
відгукуються книголюби, волонтери бібліотеки, краєзнавці, члени бібліотечної Ради, земляцтво – всі, кому небайдужа доля бібліотеки і читаючої аудиторії Олександрівки.
Щоб виконати завдання з поповнення книжкових фондів відсутніми виданнями використовуються різні альтернативні джерела комплектування: благодійні аукціони, походи з велоскриньками «Подаруй бібліотеці книгу», залучаються доброчинці. Так, у
цьому році Олександрівська районна бібліотека для дорослих
придбала видання безпосередньо у видавництві «Фоліо» завдяки
нашому доброчинцю О.Будженку і було задоволено запит відразу 4 користувачів.
Постійно діє акція «Найкращий подарунок – книга», де організована «Благодійна скриня книжок». Через це джерело бібліотека частково задовольняє потреби користувачів.
Протягом останніх років користувачі запитують конкретні назви книг конкретних авторів, про що свідчать записи в зошиті незадоволеного запиту.
Отримані книги за Державною програмою «Українська книга» частково вирішують питання незадоволеного запиту, адже
книг надходить в недостатній кількості, а це призводить до черг,
а то і втрати користувачів.
Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок, що попит користувачів на вітчизняну книжкову продукцію задовольняється не в повному обсязі.
Дослідження проблеми незадоволеного читацького попиту в
бібліотеці виявило низку об’єктивних та суб’єктивних факторів
його виникнення. Серед внутрішніх факторів впливу на читацький попит є професіоналізм працівників бібліотеки, підвищення
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культури та якості обслуговування, збереження кількості постійних користувачів, використання бібліотекою новітніх технологій
та комплектування фонду електронними документами. Усі вищеназвані фактори і є шляхами подолання диспропорції між зростаючим попитом і можливостями його задоволення наявними інформаційними ресурсами.
За результатами дослідження створено БД, щоб при можливості закупити книги, які цікавлять читачів.
Не можна сказати, що за останніх 4 роки зовсім не покращився стан справ із задоволення потреб користувачів. Ряд видань, які
раніше потрапляли до підвищеного, але незадоволеного попиту,
сьогодні є у фонді районної бібліотеки. Слід відмітити, що з різних причин інтерес до української художньої книги значно зріс,
але й збільшився незадоволений попит, причому на відомі, давно
популярні твори.
Дослідження дало змогу зробити висновки: до кожного зафіксованого випадку незадоволеного попиту має бути диференційований підхід. Перш за все, це стосується тематичних запитів, виконання яких здійснюється за систематичним каталогом та СКС.
Аналіз показав, що незадоволений попит з певної теми складає
майже 8% від всієї кількості тем, що не знайдені, в основному ж
вони є поодинокими (щонайбільше повторюються декілька разів). Це пояснюється різними причинами і, зокрема, відсутністю у
користувачів навичок самостійного пошуку літератури.
Соціологічне дослідження дало змогу визначити ступінь задоволення читацьких інтересів і потреб, структуру незадоволених читацьких запитів. Незадоволений попит користувачів бібліотек є сьогодні однією із найсерйозніших проблем, від вирішення якої залежить,
чи стане бібліотека сучасною інформаційною і освітньою установою, чи залишиться лише осередком зберігання надбань минулого.
Хоча незадоволений читацький попит має свої особливості і відмінності в кожній бібліотеці та основні його аспекти і тенденції характерні для всіх однотипних бібліотек України. Тож отримані в ході
дослідження матеріали необхідно враховувати при комплектуванні
бібліотек.
За останні роки проблема незадоволеного запиту почала частково вирішуватись за рахунок доступу до електронних версій як
художніх книг, так і підручників, довідкових видань. Користувачі
районної бібліотеки вже можуть здійснювати пошук необхідної
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інформації в Інтернеті. Сподіваємося, що з отриманням доступу
до мережі Інтернет, проблема незадоволеного попиту буде частково вирішена. Але опитування користувачів бібліотек підтверджує, що книги на паперових носіях (особливо художні) не втратили своєї актуальності для сучасного користувача бібліотеки.
Тому українські видавництва, плануючи свою роботу, визначаючись з тематичними планами, повинні активно спиратися на вимоги сучасного українського читача, аналізувати та прагнути до
їх всебічного задоволення. Потрібно регулярно проводити такі
соціологічні дослідження, щоб дізнатися, які зміни відбулися, як
поповнюються бібліотечні фонди і яка кількість відмовлень користувачам є в книгозбірнях України.
Завдяки постійному контролю щодо задоволення потреб користувачів частина запитів повільно задовольняється, але цього,
звісно, не достатньо. Тому є потреба у виданні найбільш популярних книг для задоволення потреб користувачів.
Таблиця незадоволеного читацького попиту в
Олександрівській районній бібліотеці для дорослих
за 2014-2015рр.
№ Автор
п/п (Прізвище,
ім’я, побатькові)

Назва (без лапок!)

К-ть
Причини
відмов
відмов
(цифрами)

Українська художня література
11

Відсутня у фонді

Глазовий П.

Доки смерть не розлучить нас
Гуморески

18

3

Дашвар Л.

Покров

14

4

Дереш л.

Миротворець

9

Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді

5

Зінченко С.

Отаман Холодного
Яру

20

Відсутня у фонді

6

Кокотюха А.

Вогняна зима

10

Відсутня у фо-

1

Вовк Ю.

2
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нді

7

Коноваленко Т.

Закохана в життя

8

Відсутня у фонді

8

Кононенко Є.

Кат

10

Відсутня у фонді

9

Лейко С.

Аеропорт

6

Відсутня у фонді

10

Лис В.

Соло для Соломії

9

Відсутня у фонді

11

Москалець К.

Келія чорної троянди

11

Відсутня у фонді

12

Сурженко М.

Переселенці

4

Відсутня у фонді

13

Чех А.

Анатомічний атлас

8

Відсутня у фонді

14

Чупа О.

10 слів про Вітчизну

12

Відсутня у фонді

15

Шкляр В.

Чорне сонце

14

Відсутня у фонді

Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)
1

Браун Д.

Втрачений символ

10

Відсутня у фонді

2

Варгас Ф.

Мерщій тікай і довго
не вертайся

8

Відсутня у фонді

3

Камю А.

Міф про Сізіфа

9

Відсутня у фонді

4

Кінг С.

Зелена миля

13

Відсутня у фонді

5

Кінг С.

Містер мерседес

12

Відсутня у фонді
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6

Кініллі Т.

Список Шендлера

9

Відсутня у фонді

7

Коельйо П.

Переможець завжди
самотній

9

Відсутня у фонді

8

Коельо П.

Вероніка вирішує померти

9

Відсутня у фонді

9

Коллінз У.

У вогні

8

Відсутня у фонді

10

Ларсон Е.

Диявол у білому місті

8

Відсутня у фонді

11

Манчестер С.

Рік завдовжки із життя

10

Відсутня у фонді

12

Мілн К.

Кроки назустріч

11

Відсутня у фонді

13

Смей Т.

Ферма

7

Відсутня у фонді

14

Талан С.

Розколоте небо

9

Відсутня у фонді

15

Фаулз Д.

Коханка французького лейтенанта

11

Відсутня у фонді

Науково-популярні та наукові видання
1

Український правопис
2015р.

9

Відсутня у фонді

2

Базилевич В.

Економічна теорія

10

Відсутня у фонді

3

Галик В.

Україна в Європі і
світі

17

Відсутня у фонді
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4

Захарова Ю.

Інтонаційна організація сучасного англійського мовлення

11

Відсутня у фонді

5

Лисюк Р.

Цілющі деревні рослини

12

Відсутня у фонді

6

Лукашевич М.

Соціологія сім’ї

9

Відсутня у фонді

7

Марценюк Т.

По світу по освіту

16

Відсутня у фонді

8

Мудрак Л.

Англійська за новими
програмами

21

Відсутня у фонді

9

Орлова Т.

Сучасна політична
історія країн світу

12

Відсутня у фонді

10

Стеблюк М.

Цивільна оборона та
цивільний захист

19

Відсутня у фонді

11

Ференц Н.

Теорія літератури і
основи естетики

10

Відсутня у фонді

12

Шваб’юк В.

Опір матеріалів

19

Відсутня у фонді

13

Якименко І.

Мобільний телефон і
здоров’я людини

10

Відсутня у фонді

Довідкові видання
1

Архів розстріляного
відродження: матеріали архівно-слідчих
справ українських
письменників 19201930-х років

13

Відсутня у фонді

2

Енциклопедія козацтва

15

Відсутня у фонді
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3

Географічна енциклопедія України

15

Відсутня у фонді

4

Популярна медична
енциклопедія

17

Відсутня у фонді

5

Великий сімейний
юридичний довідник

16

Відсутня у фонді

6

Видатні українські
педагоги

9

Відсутня у фонді

7

Шість європейських
мов. Візуальний
словник

12

Відсутня у фонді

8

Українсько-польський
та польськоукраїнський словник

10

Відсутня у фонді

9

Італійськоукраїнський та українсько-італійський
словник

7

Відсутня у фонді

10

Довідник бібліотекаря

27

Відсутня у фонді

11

В.Шинкарук

Філософський енциклопе-дичний словник

14

Відсутня у фонді

12

І.Климишин

Астрономічний енциклопедичний словник

10

Відсутня у фонді
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Незадоволений читацький попит на українську книгу в
Олександрійській центральній районній бібліотеці
Надія Чуянова,
директор Олександрійської
районної ЦБС
Читацький попит являється одним із важливих критеріїв якості
формування бібліотечного фонду. Тож діяльність бібліотеки сфокусована на вивчення потреб сучасного користувача. Центральна
районна бібліотека брала участь у Всеукраїнських соціологічних
дослідженнях: «Бібліотека та читач у віртуальному просторі. Місце
зустрічі», «Яку книгу шукає в Інтернеті молодий користувач?»,
«Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України», в обласних соціологічних
дослідженнях «Краща краєзнавча книга останнього десятиріччя:
рейтинг популярності» до 75- річчя утворення Кіровоградської області, «Вивчення читаності краєзнавчої літератури, яка надійшла з
обмінно-резервного фонду обласної бібліотеки в 2011-2012 рр., в
2013-2015р.р».
Кожного року бібліотекою проводиться попереджувальний моніторинг змін в шкільній програмі та виявляються лакуни в фонді
бібліотеки.
Попереджувальний характер майбутніх відмов в літературі мають і бліц – опитування «Book-симпатія», експрес – опитувань «Я
хотів би прочитати…», «Краща книжкова двадцятка».
Під час комплектування, докомплектування фондів бібліотеки,
в першу чергу враховуються інтереси читачів шляхом аналізу висновків досліджень з даної тематики та обліку незадоволеного попиту користувачів.
Незадоволений читацький попит в Олександрійській центральній районній бібліотеці ім. Д. І. Чижевського фіксується в «Зошиті
незадоволеного попиту», який було проаналізовано під час дослідження за 2014 – 2015 роки по кожному виду видань за цільовим
призначенням (науково-популярні, довідкові, художні видання),
відібрано по 10-15 вітчизняних книг, на які читачі отримували відмови найчастіше.
Аналіз відмов на літературу показав, що більшість запитаних
книг користувачі не отримали через відсутність їх у фондах бібліо248

теки або недостатню кількість примірників, і зовсім мала кількість
відмов на запит – зайняті іншими читачами.
Протягом останніх 4 років у структурі читацького попиту відбулися зміни: значно зріс попит на літературу сучасних українських письменників, таких як Оксана Забужко, Ірен Роздобудько,
Люко Дашвар, Андрій Кокотюха, Сергій Жадан та ін. Актуальними є видання про відносини Росії та України, національновизвольні змагання, література про Революцію Гідності, анексію
Криму, АТО, як публіцистичного, так і художнього змісту. Прослідковується тенденція до зменшення попиту на так звану «попсову
літературу», особливу російських авторів.
Перевага надається таким літературним жанрам як роман, оповідання, повість. Тематика творів різноманітна – історична, містика,
психологічний трилер, детектив, соціально-побутовий роман. Особливо популярним жанром є оповідання, есе, що пов’язано з реагуванням письменників на сучасні події в Україні та світі.
Таблиця незадоволеного читацького запиту на українську
книгу в Олександрійській ЦРБ за 2014-2015рр.
№
п/п

Автор
(Прізвище,
ім’я, побатькові)

Назва (без лапок!)

1

Гук Наталя

К-ть
відмов
(цифрами)
Українська художня література
Євромайдан. Звичайні герої
5

Причини
відмов

2
3
4

Дочинець М.І.
Жадан С.
Земляк В.

В`язень замку Паланок
Біг мак
Лебедина зграя

8
5
7

5

Карпа І. І.

4

6

Лис В.

5

Відсутня в фонді

7

Лис В.C.

Baby travel. Подорожі з
дітьми, або Як не стати куркою
Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї
Соло для Соломії

Недостатня екземплярність
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Недостатня екземплярність
Відсутня у фонді

12

8

Назарук О.Т.

Роксоляна

6

9

Роздобудько

Лицей послушных жен

8

Недостатня екземплярність
Недостатня екземплярність
Недостатня екзе-
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10.
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
1
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І.В.
Самчук У.

мплярність
Марія
12
Недостатня екземплярність
Чорногуз О.
«Аристократ» із Вапнярки
5
Відсутня у фонді
Чубай Маріуш
21:37
5
Відсутня у фонді
Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)
Браун Д.
Інферно
3
Відсутня у фонді
Бредбері Р.
451 градус за фаренгейтом
8
Недостатня екземплярність
Ґілберт Е.
Їсти, молитися, кохати
2
Відсутня у фонді
Керуак Дж.
В дорозі
3
Відсутня у фонді
Коельйо П.
Адюльтер
3
Відсутня у фонді
Муракамі
1Q84: Книга 3
5
Відсутня у фонді
Харукі
Несбьо Ю.
Безтурботний
2
Недостатня екземплярність
Сабато Е.
Будьмо самими собою
3
Відсутня у фонді
Саллі Г.
Напівдикий
4
Відсутня у фонді
Ферерро Б.
365 коротких історій для
5
Відсутня у фонді
душі
Науково-популярні та наукові видання
Гриценко М.
Фізика рідких кристалів
3
Відсутня у фонді
Жилко Н.
Англійська мова
7
Відсутня у фонді
Зеленецька І.
Хорові твори українських
4
Відсутня у фонді
композиторів для жіночого
та дитячого хорів
Іванова І.
Державний фінансовий кон4
Відсутня у фонді
троль
Істер О.
Математика. Тестові за8
Відсутня у фонді
вдання
Лисенко М.
Коріння Шевченкового ро5
Відсутня у фонді
ду
Лучик В.
Вступ до слов’янської філо4
Відсутня у фонді
логії
Пахловська О.
Ave, Europa!
1
Відсутня у фонді
Семченко О.
Іміджева політика України
5
Відсутня у фонді
Соболь В.
Біологія. Збірник тестових
10
Відсутня у фонді
завдань
Хоружа Л.
Етичний розвиток педагога
6
Відсутня у фонді
Довідкові видання
Гісем О.
Історія України. Довідник +
12
Відсутня у фонді

2

Дахно І.

3

Загородній А.

4

Клименюк Т.

5

Логвина Л.

6

Мусієнко М.

7

Пастушенко С.

8

Сафулька С.

9

Шмагало Р.

10.

Шульгіна Л.М.

тести
Історія країн світу. Довідник
Словник економічної афористики
Ілюстрований словник архітектурних термінів
Словник політологічних
термінів
Екологія. Охорона природи:
Словник-довідник
Фізика. Довідник
Енциклопедичний довідник
майбутнього адвоката
Енциклопедія художнього
металу
Довідник огородника

4

Відсутня у фонді

1

Відсутня у фонді

2

Відсутня у фонді

3

Відсутня у фонді

8
4

Недостатня екземплярність
Відсутня у фонді

3

Відсутня у фонді

2

Відсутня у фонді

5

Відсутня у фонді

Незадоволений читацький попит на українську книгу в
Знам’янській ЦМБ
Марина Колісніченко,
директор Знам’янської МЦБС
Важливою складовою частиною роботи Знам’янської центральної універсальної бібліотеки є вивчення сучасного читача,
його запитів, інтересів, вподобань. Тому одним із напрямків
діяльності бібліотеки є щорічне дослідження запитів читачів.
Наприклад: 2014р. - «Роль і місце бібліотеки в сучасному світі»
2015р. - «Бібліотека - центр отримання інформації». Бібліотека
брала участь у вивченні питання про використання краєзнавчої
літератури в бібліотеках області, яка надійшла з обміннорезервного фонду обласної бібліотеки у 2013-2015 рр., та анкетуванні «Про підвищення іміджу бібліотеки через рекламу»,
які проводилися обласною універсальною науковою бібліотекою ім.Д.І.Чижевського».
В сучасних умовах формування фонду бібліотеки
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відбувається з багатьма труднощами: бракує достатнього та
стабільного фінансування, існують проблеми зі змістовним
поповненням, тощо.
Взявши участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України» за методикою, розробленою НПБУ, в бібліотеці було проаналізовано облік незадоволеного попиту користувачів.
Аналіз незадоволеного читацького попиту по кожному виду
видань за цільовим призначенням виглядає так:
Українська художня література 44
Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою) 38
Науково-популярні та наукові видання 22
Довідкові видання 14
За типом видань читачі віддають однозначну перевагу художній літературі і саме на неї зафіксовано найвищий незадоволений попит. В основному не вистачає творів сучасної художньої літератури. Такий жвавий інтерес до української літератури формується та підтримується шкільною та вузівською навчальними програмами, значний вплив на формування світогляду користувачів має мережа Інтернет, з допомогою ЗМІ читачі дізнаються про нові імена в літературі і звертаються з відповідними запитами до бібліотеки.
Щодо наукової, найчастіше у незадоволеному попиті називають підручники та посібники з історії, економіки, техніки,
комп’ютерної техніки, охорони праці. Недостатньо довідкової
та науково-популярної літератури з права, історії, народної медицини, садівництва, бджолярства. Зовсім відсутні у фонді бібліотеки нові довідники про вищі навчальні заклади України.
Користувачі все більше хочуть отримати книги українських
авторів та літературу українською мовою з різноманітних галузей знань, що свідчить насамперед про зростання національної
свідомості та інтересом до творчості сучасних українських письменників.
Результати проведеного дослідження дозволяють зробити
висновок, що попит користувачів на вітчизняну книжкову продукцію підвищується, але задовольняється не в повному обсязі.
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Таблиця незадоволеного читацького запиту у Знам’янській
ЦМБ за 2014-2015рр.
№
Автор
п/п (Прізвище,
ім’я, побатькові)

Назва (без лапок!)

Українська художня література
Повість минулих літ
11

1

Близнець В.

2

Вінграновський
М.
Вороніна Л.

3

К-ть
відмов
(цифрами)

тимчасово
відсутня
немає у фонді
немає у фонді

Перша колискова

13
5

12

немає фонді

16

немає у фонді
тимчасово
відсутня
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
тимчасово
відсутня
немає у фонді
немає в фонді
немає у фонді

4

Голобородько
В.

5

Іваненко О.

Таємниця товариства
боягузів, або засіб від
страху №9
Біла лелека: птах, що
має чорний знак на
білому
Лісові казки

6

Кокотюха А.

Чорний ліс

1

7

Жнива Магдалини

1

8

КондратенкоПроцун В.
Корній Д.

Крила кольору хмар

2

9

Липа І.

Близнята

10

10

Малик Г.

14

11

Мастєрова В.

Незвичайні пригоди
Алі в країні Недоладії
Суча дочка

12

Рутківський В.

Джури козака Швайки

18

13

Сухомлинський
В.
Ткаченко Г.

Квітка сонця

14

Спалені мрії

2

14

Причини
відмов

3
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15

Хімич М.

Байстрючка

1

немає у фонді
Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)

1

Барнс Д.

Як все було

2

2

Бах Р.

Ілюзії

3

3

Берджерс Е.

Механічний апельсин

3

4

Бредбері Р.

Все літо в один день

12

5

Вольтер

Простак

13

6

Гавальда А.

35 надій

6

7

Джеймс Джойс

Джакомо Джойс

2

8

Кінг С.

Що впало то пропало

1

9

Коельо П.

Брида

1

10

Лінгрен А.

Малий і Карлсон

8

Науково-популярні та наукові видання
Настільна книга бджо2
ляра
Сімейна педагогіка
4

1
2
3

Бедрій Я.

4

Карпов В.Є.

5

Коваленко Д.

6
7
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Охорона праці та пожежна безпека
Акцент сивої давнини

5

3

Крилов П.

Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика
500 порад бджоляру

Кузін О.

Металознавство та те-

2

2

2

немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фо-

8

Лахтін Ю.

9

Сизоненко В.

10

Сухомлин М.

11

Тищик Б.

12

Ткаченко Н.

13

Тринька Л.

14

Ульянич М.

1
2
3

4
5

6
7
8

рмічна обробка матеріалів
Матеріалознавство

нді
2

Фінанси та підприємництво
Гриби України

3

Історія держави і права
країн стародавнього
світу
Бухгалтерський облік,
оподаткування і звітність
Економічний аналіз

3

Лікування продуктами
бджільництва
Довідкові видання
Велика сучасна енцеклопедія
Великий ветеринарний
довідник
Довідник вищих та
професійних навчальних закладів України

2

Довідник. Усе для абітурієнта
Енцеклопедія ремонта.
Будівельні секрети

5

Медична енциклопедія
для всієї сім’ї
Нова енциклопедія
комп’ютерних програм
Словник із соціальної
політики

2

2

немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді

4

немає у фонді

3

немає у фонді
немає у фонді

4
7
8

1

7
2

немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді

немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
немає у фонді
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9
10

Сичов О.
Довбій Д.

Універсальна енциклопедія бджоляра
Великий сімейний
юридичний довідник у
питаннях і відповідях

2
3

немає у фонді
немає у фонді

Незадоволений читацький запит на українську книгу у
Кіровоградській ЦМБ
Світлана Тимків,
директор Кіровоградської МЦБС
Кіровоградська центральна міська бібліотека взяла участь у
Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Незадоволений
читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України» за методикою, розробленою НПБУ.
В рамках даного вивчення відмовлення користувачам у бібліотеці аналізувались за матеріалами зошитів обліку незадоволеного читацького попиту на абонементі та у читальному залі
за 2014-2015 роки.
Результати аналізу допомогли визначити найбільш запитувані книги. Списки цих книг додаються окремо (Додаток 1).
Всього до аналізу було взято 249 відмовлень користувачам.
Українська художня література
Загальна кількість відмов складає всього75 (30 %), в середньому від 3 до 6 відмов на одну назву. Причинами відмов є недостатня кількість, або взагалі відсутність у фондах бібліотеки.
Наприклад, книги Л.Костенко «Записки українського самашедшего», М. Матіос «Кулінарні фіглі», В. Самійленка «Чураївна» ми й досі не придбали, але все ж деякі книги з нашого
списку поповнили наш фонд.
Зарубіжна художня література
Кількість відмов складає 72 (29 %), в середньому від 2 до 7.
У 2016 р. деякі з книг, що запитувались, ми придбали.
Багато незадоволених вимог є на видання сучасних зарубіжних авторів українською мовою.
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Наукові та науково-популярні видання
Загальна кількість відмовлень – 65 (26 %), середня кількість
від 2 до 8. Деякі видання вже є у бібліотеці, але книги: Р. Кійосакі «Багатий Тато, Бідний Тато», Д. Богуша «Український PR
словник», В.В.Петракова «Маленький Париж. Елисаветград в
старой открытке» ми ще не придбали
Довідкові видання
Кількість відмов 37 (15 %), середня кількість від 2 до 6.
У 2016 році найбільш запитуване енциклопедичне видання:
«Метелики» вже є в бібліотеці і користується попитом. Інші
видання будемо купувати обов’язково.
У процесі аналізу незадоволеного читацького попиту в Кіровоградській центральній міській бібліотеці були названі як
галузі знань, так і конкретні твори.
Так, на першому місці стоять твори художньої літератури
(35 позицій), на другому місці знаходяться наукові та науковопопулярні (16 позицій), далі розмістились довідкові видання
(11 позицій). Відмови на книги в середньому становлять від 2
до8 .
Аналіз відмов на літературу показав, що 79% замовлених
книг користувачі не отримали через відсутність їх у фондах бібліотеки, але все ж радує те, що цього року ми 25% з цих видань придбали.
Як свідчить аналіз порівняння з результатами аналогічного
попереднього дослідження, перелік видань, у яких було відмовлено користувачам, не зменшився, а навпаки, включив новинки
українського книговидавництва.
Сучасний читач все більше цікавиться новинками сучасної
української та зарубіжної літератури. Стабільно високим є запит на краєзнавчі видання місцевих видавни цтв.Державні програми стали відчутною допомогою бібліотеці у формуванні фондів, але усіх потреб вони не вирішили.
Книги зараз коштують дуже дорого і, на жаль, бібліотеки
не в змозі придбати запитувані видання. Але все ж ми шукаємо
альтернативні додаткові джерела для оновлення бібліотечних
фондів, використовуємо участь в ярмарках, відкритих розпродажах, презентаціях видавництв, акціях «Подаруй бібліотеці
книгу!».
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За останні роки проблема незадоволеного попиту частково
вирішується за рахунок доступу до електронних версій видань.
Кіровоградська центральна міська бібліотека брала участь у
дослідженнях, які проводила Кіровоградська обласна наукова
бібліотека ім. Д.Чижевського:
2014 рік
Обласне соціологічне дослідження «Краща краєзнавча книга останнього десятиріччя: рейтинг популярності» до 75-річчя
утворення Кіровоградської області
2015 рік
Обласне соціологічне дослідження «Місце бібліотек в
житті мешканців регіону»
Обласне соціологічне дослідження «Про підвищення іміджу
бібліотек через рекламу»
2016 рік
Обласне соціологічне дослідження «Використання краєзнавчої літератури у бібліотеках області, яка надійшла з обміннорезервного фонду обласної бібліотеки у 2013-2015 рр».
Всеукраїнське соціологічне дослідження «Незадоволений
читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України».
Таблиця незадоволеного читацького запиту на українську
книгу у Кіровоградській ЦМБ
за 2014-2015рр.
№ Автор
п/п (Прізвище,
ім’я, побатькові)
1
2
3
4
5
6
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Назва
(без лапок!)

К-ть
Причини відвідмов
мов
(цифрами)

Українська художня література
Близнець В.
Звук павутинки
6
Вінграновський Первінка
4
М.
Вороніна Л.
Таємне товариство боя4
гузів
Домонтович В. Без грунту
3
Домонтович В.

Доктор Серафікус

Драч І.

Чорнобильська Ма-

5
6

недостатньо
недостатньо
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
недостатньо

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Костенко Л.
Костенко Л.
Матіос М.
Мензатюк З.

донна
Берестечко
Записки українського
самашедшего
Кулінарні фіглі

4
5
3

недостатньо
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
недостатньо

Таємниця козацької
шаблі
Небесна сотня

5

Чайка на ім'я Джонатан Лівінґстон
Хатина дядька Тома
Бляшаний барабан

7

недостатньо

2
4

Чарлі і шоколадна фабрика
Гостина старої дами

4

4

Зюскінд П.
Кальдерон П.
Коельо П.

Людвигу Прехитрому
– ура-ура-ура
Парфуми
Життя – це сон
Одинадцять хвилин

Космовська Б.

Буба: Мертвий сезон

2

Маар П.

Машина для здійснення бажань
Конрад, або дитина з
бляшанки

4

недостатньо
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
недостатньо
недостатньо
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці

немає в бібліотеці
Нестайко В.
Тореадори з Васюківки
6
недостатньо
Павленко М.
Миколчині історії
4
недостатньо
Павленко М.
Русалонька з 7-Б
3
немає в бібліотеці
Рутківський В.
Джури козака Швайки
5
немає в бібліотеці
Самійленко В.
Чураївна
3
немає в бібліотеці
Шевчук В.
Дім на горі
5
недостатньо
Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)
Аромштам М.
Коли відпочивають
3
немає в бібліоянголи
теці
Бах Р.
Бічер-Стоу Г.
Грасс Г.
Дал Р.
Дюрренматт Ф.
Екгольм Я.

Нестлінгер К.

4

6

6
6
3

5

259

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8
14

Олкотт Л.

Маленькі жінки

2

Старк У.

Диваки і зануди

4

Шведер О.

Сни шовкопряда

2

Шмітт Е.

Оскар і Рожева пані

3

Янссон Т.

Країна Мумі-Тролів

5

15
16
17
18

немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці

Науково-популярні та наукові видання
Архівознавство

2

Богданова І.М.

Соціальна педагогіка

4

Богуш Д.

Український PR- словник

3

Гамуля Ю.Г.

Рослини України

5

Зінченко С. М.

Патопсихологія: методики дослідження

2

Історія новітньої зарубіжної літератури
Багатий Тато, Бідний
Тато
Історія української літератури. ХХ — поч.
ХХІ ст. У трьох томах
Менеджмент персоналу
111 дней Майдана

5

Маленький Париж.
Елисаветград в старой
открытке
Соціальна робота в
Україні
Бізнес-план: розробка,
обґрунтування та
аналіз

7

1
2
3
4
5
6
7

Кійосакі Р.
Кузьменко В. І

8
9
10

Мурашко M.I.
Орлова Ю.
Петраков В.В.

11
12
Тарасюк Г.М.
13
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6
3

5
4

3
5

немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
недостатньо

14
15
16

Фельштинський Ю

Третя світова: Битва за
Україну

4

немає в бібліотеці

Філоненко М.М

Психологія спілкування
Природа України

3

немає в бібліотеці
немає в бібліотеці

Цеханська О.

1
2
3
4

Керфоллі Ф

5
Легкий Л. М.
6
7

Лучик В. В.

8
9

Степанов О.М.

10
11

Яременко В.

4

Довідкові видання
Велика книга ЧОМУ?

3

Динозаври

3

Жива планета. Сучасна
ілюстрована енциклопедія
Велика ілюстрована
енциклопедія тварин
Короткий філософський словник-довідник
Футбол. Історія та статистика. Енциклопедичний довідник
Етимологічний словник топонімів України
Метелики

3

Психологічна енциклопедія
Чудеса світу

4

Новий тлумачний словник української мови

3

3
2
2

3
6

5

немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці
немає в бібліотеці

Незадоволений читацький запит на українську книгу у
Світловодській ЦМБ
Єлизавета Ялова,
директор Світловодської МЦБС
Працівники Світловодської ЦМБ постійно працюють над
вивченням проблем, які стосуються незадоволених запитів користувачів бібліотеки. Проводиться це шляхом опитування
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«Найцікавіша тема», «Я вибираю книгу з насолодою», «Книга
шукає читача», «Наймодніший письменник» та інші, веденням
обліку незадоволеного попиту читачів.
Але, з часом, частина літератури (особливо юридичного та
економічного спрямування) швидко застаріває, тому є гостра
необхідність поповнювати фонди новими виданнями та перевиданнями.
В рамках даного вивчення відмов користувачам у ЦМБ, дані
аналізувалися за матеріалами обліку незадоволеного читацького попиту на абонементі та в читальному залі. Аналіз проводився по кожному виду видань: українська художня книга, зарубіжна художня книга, наукова та науково-популярна література, довідкові видання, а також література навчального спрямування.
Результати аналізу допомогли визначити найбільш запитувані книги.
Сучасний читач має розвинутий літературний смак і все більше цікавиться новинками сучасної української літератури.
Причому, як свідчать відмови читачам, в бібліотеці не вистачає
як української літератури, зокрема програмної художньої літератури XIX, XX ст., так і зарубіжної сучасної художньої літератури. Особливо це стосується читачів юнацької кафедри.
Фонд бібліотеки в більшості укомплектований довідковими
виданнями російською мовою, що надруковані ще за радянських часів. Нові видання, такі як: «Енциклопедія історії України», «Енциклопедія сучасної України», «Економічна енциклопедія», «Екологічна енциклопедія» та ін. користуються підвищеним попитом серед читачів, але наявність їх у фондах недостатня.
Які дослідження за цією проблематикою проводилися протягом 2014 – 2015 років?
За цією проблематикою центральна міська бібліотека брала
участь у таких дослідженнях:
- «Аналіз вивчення використання краєзнавчої літератури,
яка надійшла з обмінно – резервного фонду обласної бібліотеки
у 2013 – 2015 роках».
Дослідження показало, що найкращою краєзнавчою книгою є
книга О.Жовни «История Лизы», показник обертаності якої становить 13, що свідчить також про недостатню кількість примірників;
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- “Краща краєзнавча книга останнього десятиріччя: рейтинг
популярності” . Найзапитуваніший жанр – історико – краєзнавчий. Серед користувачів найбільшим попитом користуються
книги:
 Кузик Б. Кіровоградщина
 Босько В. Історичний календар Кіровоградщини.
Ці книги задовольняють попит читачів, але оскільки все більше читачів цікавиться історією краю, необхідно постійно поповнювати фонди бібліотеки новими виданнями.
З метою вивчення читацького попиту на книги, які були направленні до публічних бібліотек в рамках придбання україномовної літератури для поповнення фондів публічних бібліотек,
виданих за бюджетною програмою « Українська книга», були
проведенні дослідження :
«Використання книг за програмою «Українська книга» у 20092013 рр. бібліотеками системи Міністерства культури України»
«Використання книг, закуплених Міністерством культури України у
2012-2013 рр. для поповнення фондів публічних бібліотек»
Які зміни відбулися протягом останніх 4 - х років у структурі читацького попиту (автори, тематика, жанри)?
2014 року Центральна міська бібліотека брала участь в
опитуванні бібліотечних працівників щодо використання книг,
закуплених Міністерством культури України у 2012-2013 рр.
для поповнення фондів публічних бібліотек.
За результатами дослідження бібліотекарі встановили, що у
фондах бібліотеки відсутні наступні книги:
Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва
Вільчинський О. Дерева на дахах
Винничук Ю. Танґо смерті
Гнатюк Г. Циркова вистава
Енциклопедія «Сімейна медицина» у 5 томах
Звево І. Самопізнання Дзено
Литовченко Т. і О. Кинжал проти шаблі
Малик Г. Вуйко Йой і Страшна Велика Кука
Мензатюк З. Зварю тобі борщику
Микицей М. Будинок, який умів розмовляти
Наталена Королева Твори
Несбьо Ю. Безтурботний
263

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

Несбьо Ю. Таргани
Олійник Борис Вибране
Остен Д. Доводи розсудку
Остен Д. Емма
Павловський Р. Рубаї
Памук О.Чорна книга
Положій Є. Юрій Юрійович, улюбленець жінок
Радушинська О. Щоденник Славка Хоробрика, або пригоди
хлопчика- міліціонера
Редінг Б. Безумці. З історії кохання Михайла
Коцюбинського та Олександри Аплаксіної
Упорядник Роглєв Х.Й. Легендарні села України
Роздобудько І. Арсен
Савіано Р. Ґоморра
Сорока Ю. Арахнофобія
Сорока Ю. Бій під Крутами
Сорока Ю. Брестська унія
Сорока Ю. Дмитро Байда-Вишневецький
Хьоґ П. Тиша
Чемерис В. Ярославна
Шевчук Валерій. Роман юрби
Яневський Д. Проект ”Україна”: Жертва УПА, місія Романа
Шухевича
Яневський Д. Проект ”Україна”. 30 червня 1941р., акція
Ярослава Стецька та інші.
Протягом останніх двох років дещо зменшилася кількість
відмов із запитів художніх творів зарубіжних та українських
письменників, зокрема за цей час бібліотека придбала самостійно та отримала за програмою «Українська книга» такі видання:
Вільчинський О. Дерева на дахах
Винничук Ю. Танґо смерті
Гнатюк Г. Циркова вистава
Дал Р. Чарлі і шоколадна фабрика
Звево І. Самопізнання Дзено
Литовченко Т. і О. Кинжал проти шаблі
Малик Г. Вуйко Йой і Страшна Велика Кука
Мензатюк З. Зварю тобі борщику
Микицей М. Будинок, який умів розмовляти
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Несбьо Ю. Безтурботний
Несбьо Ю. Таргани
Олійник Борис. Вибране
Остен Д. Доводи розсудку
Остен Д. Емма
Павловський Р. Рубаї
Памук О.Чорна книга
Положій Є. Юрій Юрійович, улюбленець жінок
Портер Е. Поліанна
Радушинська О. Щоденник Славка Хоробрика, або пригоди
хдопчика-міліціонера
Редінг Б. Безумці. З історії кохання Михайла
Коцюбинського та Олександри Аплаксіної
Роздобудько І. Арсен
Савіано Р. Ґоморра
Сорока Ю. Арахнофобія
Сорока Ю. Бій під Крутами
Сорока Ю. Брестська унія
Сорока Ю. Дмитро Байда-Вишневецький
Стельмах Я. Митькозавр із Юрківки
Хьоґ П. Тиша
Чемерис В. Ярославна
Шевчук Валерій Роман юрби
Яневський Д. Проект ”Україна”: Жертва УПА, місія Романа
Шухевича
Яневський Д. Проект ”Україна”. 30 червня 1941р., акція
Ярослава
Стецька та інші.
Підвищений попит у читачів бібліотеки на наступні видання:
Бах С. Чайка
Кізі Д. Квіти для Елджернона
Готорн Н. Червона буква
Сайко О.Новенька та інші історії
Джонс Д. Мандрівний замок Хаула
Функе К. Чорнильне серце
Космовська Б. Буба.
Оскільки наявність в бібліотеці по одного примірнику книг
(Сайко О.Новенька та інші історії; Джонс Д. Мандрівний замок
265

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

Хаула; Функе К. Чорнильне серце, Космовська Б. Буба ) аж ніяк не покращують ситуацію.
А такі видання як Бах С. Чайка, Кізі Д. Квіти для Елджернона, Готорн Н. Червона буква та ін. є у фонді бібліотеки тільки в перекладі російською мовою. Не всі читачі бажають читати російською мовою, тому бібліотекарі вимушені відмовляти
читачам в таких запитах.
Високий рівень запиту залишається на книги, які відсутні у
фондах бібліотеки:
Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва
Війна очима ТСН
Енциклопедія «Сімейна медицина» у 5 томах
Малик Галина. Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії
Мензатюк Зірка. Таємниця козацької шаблі
Наталена Королева. Твори
Сафарлі Ельчін. Мені тебе обіцяли
Упорядник Роглєв Х.Й. Легендарні села України
Українська Літературна Енциклопедія у 5 томах.
Основною проблемою залишається те, що бібліотека майже
не має художньої літератури останніх років видань, а це призводить до втрати читача.
Висновки:
У процесі дослідження, яке характеризувало незадоволений
читацький попит у Центральній міській бібліотеці, були названі
як галузі знань, так і конкретні твори.
Відмови на книги є досить чисельними, перелік видань, у
яких було відмовлено користувачам, включає багато новинок
українського книговидавництва.
З метою покращення цієї ситуації необхідно:
 Постійно здійснювати роботу з виявлення та аналізування відмовлень користувачам в необхідній літературі;
 Створити БД незадоволеного попиту;
 Бібліотечні працівники мають більше співпрацювати
з місцевою владою, громадою, спонсорами, домагатися
залучення необхідних коштів на комплектування і оновлення бібліотечних фондів;
 Активно використовувати участь бібліотеки у ярмарках, відкритих розпродажах, презентаціях видавництв,
акціях «Подаруй бібліотеці книгу!»;
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 Оперативно реагувати на незадоволений попит шляхом анкетувань, опитування читачів, вивчення каталогів
видавництв.
Для покращення якості обслуговування користувачів необхідно регулярно проводити дослідження незадоволеного
попиту україномовної книги, виявляти, які зміни відбулися в
поповненні бібліотечних фондів та кількості відмовлень користувачам.
Таблиця незадоволеного попиту на українську книгу у
Світловодській ЦМБ
за 2014-2015рр.
№ Автор
(Прізвище,
п/ ім’я, поп батькові)
1
2
3

4

5
6

Андієвська
Емма Іванівна
Близнець Віктор Семенович
Вдовиченко
Галина Костянтинівна
Вороніна Леся
Анастасіївна

Дашвар Люко

Дяченки Марина та Сергій
7 Зборовська
Ніла Вікторівна
8 Костенко Ліна
Василівна
9 Малик Галина
Миколаївна
10 Мензатюк Зір-

Назва
(без лапок!)

К-ть
відмов
(цифрами)
Українська художня література
Казка про Яян
12

Причини відмов

Немає в бібліотеці
Недостатньо
примірників
Немає в бібліотеці

Женя і Сенько

9

36 і 6 котів

7

Таємниця братства боягузів

17

Немає в бібліотеці

Мати все

6

Крило

5

Дзвінка

8

Недостатньо
примірників
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці

Бузиновий цвіт

14

Незвичайна пригоді Алі в
країні Недоладії
Таємниця козацької шаблі

24
16

Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в біблі-
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ка Захаріївна
11 Пчілка Олена
Петрівна
12 Рутківський
Володимир
Григорович
13 Сайко Оксана
14 Сенченко Іван
Юхимович
15 Стельмах Ярослав Михайлович

1
2
3
4
5
6
7

8
9

16

Джури козака Швайки

10

Новенька та інші історії

14

Діамантовий берег

6

Митькозавр із Юрківки

21

Недостатньо
примірників
Немає в бібліотеці
Недостатньо
примірників

Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)
Аромштам
Коли відпочивають янголи
10
Немає в бібліМарина
отеці
Бах Себастьян Чайка
12
Немає в бібліотеці
Готорн Ната- Червона буква
6
Немає в біблініель
отеці
Дал Роалд
Чарлі і шоколадна фабрика
15
Недостатньо
примірників
Джонс Діана
Мандрівний замок Хаула
9
Немає в бібліотеці
Ібсен Генрік
Ляльковий театр
11
Немає в бібліотеці
Кізі Деніел
Квіти для Елджернона
11
Немає в бібліотеці
Космовська
Барбара
Маар Пауль

10 Мердок Айріс
11 Пикуль Валентин
12 Портер Еліонор
13 Сафарлі Ель-
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Сосонка

отеці
Немає в бібліотеці
Недостатньо
примірників

Буба

15

Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу
Чесний програш

18

Мальчики с бантиками

8

Поліанна

14

Мені тебе обіцяли

6

7

Недостатньо
примірників
Недостатньо
примірників
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в біблі-

чін
14 Функе Корнелія
15 Шведер Оса

Чорнильне серце

20

Сни шовкопряда

7

Науково-популярні та наукові видання
Війна очима ТСН
10

1
2

Податковий кодекс України

12

Автопортрети Тараса Шевченка
Транссерфинг реальности

4

Богатый Папа, бедный Папа

6

Мова кохання

4

1

Довідкові видання
Книга рекордів Гіннеса

18

2

Парові і водогрійні котли

7

3

Владич Л.В.

4

Зеланд Вадим

5

Кийосаки Роберт
Пізи А. і Б.

6

3

Згурец Сергей Оружие Украины

1

Гуменюк І.В.

2

Атамас П.Й.

Навчальні видання
Технологія електродугового
зварювання
Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу

5

6

3
4

отеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці
Немає в бібліотеці

Незадоволений читацький запит на українську книгу у
Войнівській сільській бібліотеці
Марина Дячук,
бібліотекар Войнівської бібліотеки
Олександрійської РЦБС
Найважливішим напрямом діяльності Войнівської бібліотеки-філії є задоволення читацьких потреб користувачів та забез269
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печення їх потрібною літературою. З цією метою бібліотека постійно вивчає незадоволений читацький попит, проводить аналіз читацьких формулярів різних груп користувачів, анкетування, веде облік незадоволеного попиту.
Бібліотека брала участь у багатьох дослідженнях щодо визначення читацьких інтересів: у Всеукраїнських соціологічних
дослідженнях: «Бібліотека та читач у віртуальному просторі.
Місце зустрічі», «Яку книгу шукає в Інтернеті молодий користувач?», «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України», в обласних
соціологічних дослідженнях: «Краща краєзнавча книга останнього десятиріччя: рейтинг популярності» до 75- річчя утворення Кіровоградської області, «Вивчення читаності краєзнавчої літератури, яка надійшла з обмінно-резервного фонду обласної бібліотеки в 2011-2012 рр., в 2013-2015р.р.»; експресдослідження «Найкращий автор року», »Краща книга року»;
бліц-інтерв’ю «Я хотів би прочитати…».
Результати проведених вивчень говорять про те, що попит
користувачів задовольняється не в повному обсязі. Багато книг,
які потрапляли у списки відмов минулих років, налічуються в
них і тепер. Це, в основному, сучасні твори української та
зарубіжної художньої літератури, (Винничук Ю.,Люко Дашвар,
Багряний І., Назарчук О., Даль Р., Акунін Б. та ін..)
У бібліотеці досить висока читацька активність. Це
пов’язано, безперечно, з тим, що для сільських мешканців
бібліотека чи не єдиний інформаційний, культурний, освітній
центр. Різнобічність літературних інтересів пояснюється і
складом користувачів. Серед читачів сільської філії чимало
молоді, що навчається, багато людей середнього та старшого
віку, вони звертаються до бібліотеки з метою задоволення
власного читацького і навчального інтересу. Наукова, науковопопулярна, довідкова література, крім підручників та
словників, запитується мало.
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Таблиця незадоволеного читацького запиту на
українську книгу у Войнівській сільській бібліотеці
за 2014-2015рр.
№
п/п

Автор
(Прізвище,
ім’я, побатькові)

Назва
(без лапок!)

К-ть
Причини
відмов
відмов
(цифрами)

1

Українська художня література
Багряний І.П.
Тигролови
6

1

Акунін Борис

Турецький гамбіт

5

2

Діккенс Чарльз

4

3

Зюскінд Патрік

Різдвяна пісня у
прозі
Запахи, або Історія
одного вбивці

Відсутні у
фонді
Винничук
Весняні ігри в осін5
Відсутні у
Ю.П.
ніх садах
фонді
3
Вороний М.К.
Блакитна Панна
4
Відсутні у
фонді
4
Іваничук Р.І.
Мальви
5
Відсутні у
фонді
5
Косинка Г. М.
В житах
4
Відсутні у
фонді
6
Люко Дашвар
Покров
4
Відсутні у
фонді
7
Назарчук О.Т.
Роксоляна
4
Відсутні у
фонді
8
Олесь ОлекПоезії
4
Відсутні у
сандр
фонді
9
Підмогильний
Місто
6
Відсутні у
В.П.
фонді
10 Стефаник В.С.
Камінний хрест
5
Відсутні у
фонді
11
Шевчук В.О.
Дім на горі
5
Відсутні у
фонді
Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)

6

Відсутні у
фонді
Відсутні у
фонді
Відсутні у
фонді
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4

Кундера Мілан

5

Макспедден
Джон Вільсон
Чарльз
Маркес Габрієль Гарсіа
Шекспір Вільям

6
7

Невыносимая легкость бытия
Робін Гуд

2

Стариган з крилами

5

Ромео і Джульєтта

10

4

Відсутні у
фонді
Відсутні у
фонді
Відсутні у
фонді
1 примірник

Незадоволений читацький попит на українську книгу в
Несватківській сільській бібліотеці
Юлія Бібко,
завідуюча Несватківською сільською бібліотекою
Олександрівського району
В сучасних умовах в абсолютній більшості бібліотек формування фондів відбувається з багатьма труднощами: бракує
достатнього та стабільного фінансування, існують проблеми зі
змістовним поповненням, розширенням і урізноманітненням
репертуару видань тощо.
Це безпосередньо властиво й для Несватківської сільської
бібліотеки. У бібліотеці здійснюється аналіз конкретного та тематичного незадоволеного читацького попиту, що фіксується у
зошиті незадоволеного запиту користувачів. На основі цих матеріалів створено картотеку докомплектування, яка постійно
контролюється та оновлюється.
Для дослідження було взято 60 назв різних типів видань. Це
видання, які отримали найбільшу кількість відмовлень – 537
разів. Українська художня література на 15 окремих назв отримала 130 відмовлень, що в середньому на одну назву становить
8,7 разів. На таку ж кількість назв зарубіжної літератури отримано 133 відмовлення, а найбільше відмовлень - на довідкові
видання – 146 разів на 15 назв книг, що в середньому на одну
назву становить 9,7 разів.
Протягом останніх років у бібліотеці проводилося вивчення
незадоволеного попиту «Втрачений читач», «Поважай себе –
читай українське»; дослідження «Краща книга року». Виснов272

ки, зроблені внаслідок проведення цих заходів, допомогли краще зосередитися на проблемах придбання потрібних видань для
бібліотеки.
На думку користувачів у бібліотеці не вистачає книг з екології та охорони навколишнього середовища, немає відповідної
технічної літератури, видань з правознавства, соціології, логіки,
економіки.
Незадоволеними залишаються запити з мовознавства, з питань теорії літератури, мистецтвознавства.
Бібліотека не має достатньої кількості творів художньої і
зарубіжної літератури українською мовою, що передбачають
навчальні програми.
У фондах не вистачає сучасної художньої літератури для
широкого кола читачів (детективи, фантастика, пригодницька
література,
любовні,
соціально-психологічні,
історикобіографічні романи).
Для покращення стану задоволення читацького попиту проведено опитування «Твої уподобання, читачу».
Із 40 опитуваних користувачів жінок – 21, чоловіків – 19.
За віком: до 30 р. – 25, 31-40 р. – 6, 41-60 р. – 7, понад 60 р. –2.
За освітою: середня освіта – 18, середня спеціальна – 10,
вища – 12.
Виявлена література та теми, що цікавлять наших користувачів, але відсутня на полицях бібліотеки, занесена до обліку
незадоволеного попиту. Частково попит вчителів та учнів задовольняється за допомогою Інтернету.
Додатково було проведено анкетування користувачів «Потреби користувача – понад усе!». В анкетуванні взяли участь 125
користувачів.
Із них: жінок – 74, чоловіків – 51. Віком до 30 р. – 26, 31-40
р. – 19, 41-60 р. – 74, понад 60 р. – 6.
За освітою: середня – 64, середня спеціальна – 44, вища –
17.
Результати показали, що прогалини в фонді існують як на
конкретні книги, так і на теми, які цікавлять сучасного сільського читача. Бібліотекар звертається до народного депутата, до
лідерів різних партій і фондів, до індивідуальних приватних
спонсорів і частково їх заповнюють.
Проаналізувавши зошит незадоволеного попиту бібліотеки
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за минулий та поточний роки, визначено вітчизняні видання авторів, на які найбільше читачі отримали відмовлень: Л.Дашвар,
М.Матіос, Л.Дереш, Т.і О. Литовченки та ін. На думку користувачів у бібліотеці не вистачає книг з екології та охорони навколишнього середовища, немає сучасної технічної літератури, видань з правознавства, соціології, логіки, економіки.
У книгозбірні не вистачає літератури, що є допоміжною
шкільній та вузівській програмам. Відсутні у бібліотеці довідкові видання (словники, довідники, енциклопедії, вісники та
бібліографічні посібники).
У бібліотеці не вистачає технічної, сільськогосподарської,
краєзнавчої, економічної, правознавчої літератури, видань для
дошкільників та молодших школярів.
У зв`язку з реформуванням сільського господарства виникла
гостра потреба літератури для фахівців сільськогосподарського
профілю.
Рекомендації:
1.Систематично вести облік незадоволеного запиту
користувачів.
2.Зібрати дані про доброчинців та меценатів, які допомагають бібліотеці, налагодити з ними партнерські стосунки.
3.Продовжувати роботу в акції «Подаруй бібліотеці
книгу».
4.Використовувати нові технології для електронної
доставки книг, відсутніх у бібліотеці.
5.Створити базу даних приватних бібліотек.
6.До вирішення проблем незадоволеного запиту користувачів залучати активістів та волонтерів, які опікуються
бібліотеками.
Таблиця незадоволеного читацького попиту на українську
книгу у Несватківській сільській бібліотеці за 2014-2015рр.
№ Автор
Назва
К-ть
Причини
п/п (Прізвище, ім’я, (без лапок!)
відмов
відмов
по-батькові)
(цифрами)
Українська художня література
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1

Винник А.

10

Гнатко Дарина

Коли повертається
веселка
Проклята краса

2
3

Дашвар Люко

Мати все

14

4

Дашвар Люко

Покров

14

5

Дереш Л.

Миротворець

10

6

Жадан С.

9

7

Криштальський
А.

Гімн демократичної молоді
Чорноморець, матінко

8

Куява Ж.

Гордієві жінки

10

1

Варгас Фред

9

2

Геддон Марк

3

Гоукінз Пола

Мерщій тікай і довго не вертайся
Загадковий нічний
інцидент з собакою
Дівчина у потягу

9
10
11
12
13
14
15

7

9

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

Відсутня у
фонді
Лис В.
Камінь посеред
7
Відсутня у
саду
фонді
Лис В.
Графиня
7
Відсутня у
фонді
Лис В.
Століття Якова
7
Відсутня у
фонді
Лис В.
Соло Соломії
7
Відсутня у
фонді
Литовченки Т.і О. Забути неможливо
13
Відсутня у
зберегти
фонді
Матіос М.
Чотири пори життя
13
Відсутня у
фонді
Рогашко А.
Крізь безодню до
10
Відсутня у
світла
фонді
Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)

9
7

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
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Грін Джон

Винні зірки

9

5

Джонсон Адам

7

6

Кінг Стівен

Син начальника
сиріт
Ловець снів

7

Клер Касандра

Місто кісток

7

8

Коельйо Пауло

Алхімік

13

9

Коельйо Пауло

13

10

Ларсон Ерік

11

Мойєс Джоджо

Переможець завжди самотній
Диявол у білому
місті
До зустрічі з тобою

12

Відьмак

9

13

Сапковський Анджей
Фаулз Джон

Колекціонер

12

14

Флегг Фенні

7

15

Чайлд Лі

Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка»
Нездоланний

7

9
7

8

фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

Науково-популярні та наукові видання
1
2
3
4
5
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Батуринська старовина
Біологія тварин

9

Карантин і захист
рослин
Рослинний світ
України
Зникаючі тварини

8

9

9
11

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

6

Загорний І.

7

Куць М.

8
9

Левицький Ю. –
М.
Лупейко В.

10

Мандрик М.

11

Матузко Р.

12

Орел Л.

13

Нариси української
історіографії
Аскольдова могила

Святі Київської
церкви
Витязі української
духовності
Український націоналізм
Україна і світ

9
10

7
8
7
11
12

Хорунжий Ю.

Земля,обпалена
Чорнобилем
Шляхетні українки

14

Чухліб Т.

Козаки і монархи

9

15

Яценко Б.

Слово о полку Іго13
ревім та його доба
Довідкові видання
1000 запитань та
10
відповідей
Великий атлас сві- 13
ту
Великий довідник
13
школяра
Енциклопедія для
14
ерудитів
Енциклопедія пта- 8
хівництва
Енциклопедія ри9
балки
Енциклопедія тва- 8
рин та рослин
Жива їжа від тисячі 10

1
2
3
4
5
6
7
8

12

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
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9
10

11
12
13
14
15

хвороб
Ілюстрований
травник
Наша планета

Повний довідник
бджоляра
Природні цілителі
від тисячі хвороб
Справочник мастера - рыболова
Українсько – англійський словник
Універсальний
комплексний довідник

9
8

11
13
9
12
10

фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

Незадоволений читацький попит на українську книгу у
Новопразькій центральній бібліотеці
Любов Бутко,
завідуюча Новопразькою центральною
бібліотекою Олександрійської РЦБС
Кращому вивченню проблем, які стосуються інформаційних
потреб і незадоволених запитів користувачів бібліотеки сприяє
участь у всеукраїнських, обласних дослідженнях, зокрема, у Всеукраїнських: «Бібліотека та читач у віртуальному просторі. Місце
зустрічі», «Яку книгу шукає в Інтернеті молодий користувач?»,
«Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України». В обласних соціологічних
дослідженнях: «Краща краєзнавча книга останнього десятиріччя:
рейтинг популярності» до 75- річчя утворення Кіровоградської області, «Вивчення читаності краєзнавчої літератури, яка надійшла з
обмінно-резервного фонду обласної бібліотеки в 2011-2012 рр., в
2013-2015р.р.»
Здійснюється моніторинг читацьких запитів та вподобань шля278

хом проведення індивідуальних бесід при записі до бібліотеки, про
прочитану книгу, бліц – опитувань, анкетувань «Яку книгу ви хотіли б прочитати», «Книги, які повинні бути в бібліотеці», «Ваші літературні вподобання».
При обслуговуванні користувачів виявляються прогалини в фонді бібліотеки, відмови реєструються у зошиті незадоволеного запиту. Дані аналізуються та заносяться до картотеки докомплектування.
Протягом останніх років невпинно зростає популярність української книги серед користувачів бібліотеки. Особливо це стосується української художньої літератури. Охоче читають В.Шкляра,
І.Роздобудько, Л.Дашвар, С.Талан, Л.Костенко, О.Жовну та інших.
Відвідувачів приваблює в творах і теми, і перебіг подій, і мова. Тому брак нових творів створює перешкоду для задоволення запиту.
Для відвідувачів, особливо для молоді, сьогодні цікаві і проблеми екології, енергозберігаючі технології (вітроелектростанції,
сонячні батареї та ін.).
Для задоволення інтересів велику роль відіграють довідкові
видання останніх років. Це - «Енциклопедія сучасної України»,
«Енциклопедія історії України», «Юридична енциклопедія», енциклопедія «Українська мова», «Великий тлумачний словник сучасної української мови», перекладацькі словники.
Бажано перевидати географічну енциклопедію подібно російськомовній «Страны и народы», багатотомну «Всемирную историю». Корисно мати в фонді «Політичний словник», який би перевидавався щороку.
Не всі однозначно приймають українські видання. Проте зміни
відчутні. Відповідаючи на запитання анкети щодо вивчення читацьких інтересів, одним із питань: якою мовою переважно читаєте?
статистика при підрахунку свідчить про позитивну зміну мовної
ситуації. Тому при відборі джерел в книжкових магазинах та видавничих каталогах, працівники бібліотеки враховують побажання
користувачів - придбання видань українською мовою.
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Таблиця незадоволеного читацького попиту на українську
книгу у Новопразькій центральній бібліотеці за 2014-2015рр.
№ Автор
Назва
К-ть
Причини
п/п (Прізвище, ім’я, (без лапок!)
відмов
відмов
по-батькові)
(цифрами)
Українська художня література
1.

Винничук Ю.П.

Танго смерті

5

1.

Алексієвич С. О.

Время секонд-хенда

7

2.

Бредбері Р.Д.

Вино з кульбаб

4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Відсутня у
фонді
Дочинець М.І.
Многії літа. Благії літа
9
Відсутня у
фонді
Жовна О.Ю.
L
11
Відсутня у
фонді
Ковтун Тетяна
Не повертайся спиною
5
Відсутня у
до звіра
фонді
Костенко Ліна
Берестечко
10
Відсутня у
фонді
Роздобудько І.В.
Гуцулка Ксеня
9
Відсутня у
фонді
Роздобудько І. В. Одного разу
11
Відсутня у
фонді
Талан С.О.
Коли ти поруч
14
Відсутня у
фонді
Талан С.О.
Не вурдалаки
7
Відсутня у
фонді
Шевченки М. та
Бранці мороку
4
Відсутня у
С.
фонді
Шкляр В.М.
Маруся
10
Відсутня у
фонді
Шкляр В.М.
Чорне сонце
13
Відсутня у
фонді
Шовкошитний
Білий кречет
5
Відсутня у
В.Ф.
фонді
Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)
Відсутня у
фонді
Відсутня у

3.

Бікіні

12

4.

Вишневський
Я.Л.
Вишневський Я.Л

Самотність у мережі

5

5.

Джеймс Е.Л.

50 відтінків сірого

8

6.

Коельо Пауло

Валькірії

5

7.

Коннелі Майкл

Мертва тиша

5

8.

Майєр Стефані

Господиня

4

9.

Маркес Г.Г.

Стариган з крилами

18

10.

Мойєс Джорджо

До зустрічі з тобою

5

11.

Муракамі Рю

4

12.

Муракамі Харукі

Діти з камери зберігання
Погоня за вівцею

13.

Фаулз Джон

Колекціонер

7

14.

Чайлд Лі

Нездоланний

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

Науково-популярні та наукові видання
Дельфин Глашан Браслетики та фігурки з
12
кольорових резинок
Домашенко Т.М.
Небесна сотня воїнів
9
Майдану
Єрмоленко С.Я.
Культура мови на що5
день
Жванко В.І.
Барокові закапелки
9
Олександрії
Нанішвілі І.М.
Українська вишиванка
15
Квілінг

10

фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

Відсутня у
фонді
Відсутня
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
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7.

Миронець Надія

8.
9.

Положій Є.В.

10.

Срипник Олександр
Скуратівський
В.Т.
Слабошпицький
М.Ф.

11.
12.
13.
14.

В’ятрович Володимир

1.
2.

Єрмоленко C.Я.

3.

Мірошнікова В.В.

4.

Мочерний С.М

5.

Полякова Ю.Ю.

6.

7.
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Сербенська О.

Володимир Винниченко: таємниці кохання
Пластикові пляшки:
для дому і саду
Іловайськ
Розвідники, народжені в
Україні
Русалії

6
13
8
5
10

25 українських поетів
української діаспори
Техніка в’язання на виделці
Україна. Історія з грифом «секретно»
Довідкові видання

4

Енциклопедія в’язання

15

Словник труднощів української мови
Моя Україна

7

Економічна енциклопедія в 3-х т.
У світі прекрасного:
ілюстрована енциклопедія для дітей
Російсько-український
словник. Прізвища, імена,побатькові,області,райони,
селища міського типу
Антисуржик

6

2
5

8

18

фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

Відсутня у
фонді
Відсутня
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

9

Відсутня у
фонді

11

Відсутня у
фонді

8.
9.

Словник літературознавчих висловів
Словник синонімів української мови

6

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

Незадоволений читацький попит на українську книгу у
Цвітненській сільській бібліотеці
Ганна Танська,
завідуюча Цвітненською сільською бібліотекою
Олександрівського району
Читацький попит – один з важливих вимірювачів соціального
критерію якості формування бібліотечного фонду.
Соціально-економічні і політичні реформи в Україні, стрімке
вторгнення нових інформаційних технологій в усі сфери життя суттєво змінюють місію бібліотек у суспільстві та висувають на перший план завдання зміцнення інформаційного потенціалу. Інформаційна функція, що стає пріоритетною, зумовлює поглиблене дослідження проблеми “незадоволений читацький запит”.
Всього для дослідження вибрано 49 назв книг, які відсутні у бібліотеці. На них зареєстровано 427 відмовлень. В середньому - по
8,7 відмовлень на один документ.
З усіх відсутніх видань, взятих для вивчення, українська художня література становить 24,5 % - це 12 назв документів, на які
отримано 123 відмовлення. Один примірник книги П.Глазового не
зміг забезпечити попиту користувачів і у зв’язку з великою обертаністю був зношений та з цієї причини списаний.
Рейтинговими авторами книг є: П.Загребельний, Л.Дашвар,
Л.Лузіна, В.Малик, Ю.Мушкетик, М.Зарудний, В.Шкляр та ін.
З усієї кількості документів зарубіжна література складає 28,6
%, а кількість відмовлень в середньому на один документ – 8,6. Серед незадоволеного попиту автори: С.Маєр, Х.Муракамі, Б.Акунін,
Ф.Стендаль, Я.Вишневський, П.Коельо, В.Суворов, Д.Стіл,
М.Булгаков, А.Камю та ін.
Найбільш запитувані в розділі науково-популярних та наукових
видань виявлено 11 назв документів, на яких отримано 91 відмовлення (в середньому 8,3).
Щодо наукової та науково-популярної літератури найчастіше у
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незадоволеному попиті підручники та посібники з історії, економіки, політології, техніки, у т.ч. комп’ютерної. Недостатньо довідкової та науково-популярної літератури з українознавства, права, історії, народної медицини, сільського господарства. За темами: «Сучасне політичне становище у світі», «Україна і європейський вибір», «Читаємо закони сім’єю» та ін.
В бібліотеці працює клуб за інтересами «Зелений світ», для роботи якого не вистачає книг про навколишнє середовище, лікування травами, зв’язок людини і природи та ін.
Довідкові видання.
Кількість відмов складає - 101 (26,3%), в середньому від 7 до 10
відмов. Найбільше відмов мають книги «Світ у цифрах», «Архів
розстріляного Відродження», «Українська мова. Енциклопедія»,
«Ділові папери». Також не вистачає літератури з питань значення
української мови, історії слов’ян, політичних фразеологізмів, словників іноземних мов, зокрема польської та англійської.
Проаналізувавши тематичний попит можна зазначити, що галузевий фонд бібліотеки – застарілий, немає жодного розділу, який би
повністю задовольняв запити користувачів. Найбільш критична ситуація з суспільними і гуманітарними науками, художньою та довідковою літературою, потребують оновлення розділи з техніки та
сільського господарства, екології, медицини.
Досліджуючи кількість відмовлень та їх причини в бібліотеці
проводилися відповідні заходи: опитування користувачів «Якою б
ви хотіли бачити бібліотеку?», «Що влаштує інтерес читача»; анкетування, які включали питання незадоволеного запиту користувачів.
Протягом останніх років запит користувачів задовольнявся частково
з особистих колекцій жителів села, частково з подарунків користувачів, обласного та районного обмінно-резервного фонду.
Велику допомогу у вивченні думки читачів надають обласні соціологічні дослідження: вивчення читаності у бібліотеках області
соціально-значущих та краєзнавчих видань, «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках району», «Місце бібліотеки в житті мешканців регіону»,
«Краща краєзнавча книга останнього десятиліття: рейтинг популярності» та ін.. Завдяки їм склалася чітка картина укомплектованості
бібліотеки вітчизняними та краєзнавчими виданнями і ступінь задоволення читачів цими виданнями. Це спонукало бібліотечного
працівника звернутися до влади, громадських організацій «Берег
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надії» та «Цвітненські горизонти», до громади екопоселенців, які
беруть активну участь у житті сільської бібліотеки. Подарунки надійшли не лише від них, а й від знаменитих земляків, краєзнавців,
керівників агроформувань. Бібліотека запроваджує в практику роботи різні заходи для залучення позабюджетних коштів на придбання літератури, серед них – збір горіхів у сільському парку, збір
макулатури у населення та інших непотрібних речей. Зібрані кошти
активом бібліотеки та волонтерами після складання відповідного
акту використовуються на придбання відсутніх у бібліотеці видань.
Таблиця незадоволеного читацького попиту на українську
книгу у Цвітненській сільській бібліотеці за 2014-2015рр.
№ Автор
п/п (Прізвище,
ім’я, побатькові)
1
2

Андрухович
Ю.
Глазовий П.

3

Назва
(без лапок!)

К-ть
Причини
відмов
відмов
(цифрами)

Українська художня література
Московіада
10
Гуморески

15

Дашвар Л.

Райцентр

11

4

Дашвар Л.

На запах м’яса

11

5

Дереш Л.

Миротворець

9

6

Забужко О.

9

7

Іздрик Ю.

Музей покинутих секретів
Флешка

8

Курков А.

Добрий ангел смерті

10

9

Матіос М.

Нація Одкровення

9

10

Роздобудько І. Дві хвилини правди

9

11

Чупа О.

11

Бомжі Донбасу

9

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

285

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шкляр В.

Залишенець

10

Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)
Александер Л. Хроніки прайдена
9
Відсутня у
фонді
Аленьдье І.
Місто бестій
8
Відсутня у
фонді
Андерсон Д.
Тигрова лілія
10
Відсутня у
фонді
Баум Ф.
Чарівник країни ОЗ
8
Відсутня у
фонді
Блок Ф.
Небезпечні янголи
8
Відсутня у
фонді
Голдман В.
Наречена-принцеса
8
Відсутня у
фонді
Донеллі Д.
Північне сяйво
9
Відсутня у
фонді
Клірі Б.
Рамона і Бізус
8
Відсутня у
фонді
Купер С.
Сірий король
8
Відсутня у
фонді
Маєр С.
Сутінки
9
Відсутня у
фонді

11

Роулінг Д.

Гаррі Поттер

9

12

Скотт М.

Алхімік

10

13

Спір Е.

9

14

Франк А.

Відьма з ставка Чорних
дроздів
Щоденник Анни Франк

1
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Відсутня у
фонді

8

Науково-популярні та наукові видання
Біоресурси і природо8
користування

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

Відсутня у
фонді

2

Україна - Європа

9

3

Україна і світ

7

4

Вісник аграрної науки

6

5

10

7

Вода: гігієна та екологія
Європейський вектор
економічного розвитку
Моніторинг земель

8

Міфологія і фольклор

8

9

10

3

Ринок праці та зайнятість населення
Таїни художнього тексту
Теорія та практика дизайну
Довідкові видання
Архів розстріляного
Відродження: матеріали архівно-слідчих
справ українських письменників 20-30-х років
Довідник необхідних
знань
Енциклопедія козацтва

4

Мова квітів

9

5

Політика за 30 секунд

9

6

Профілактика жорстокого поводження з
дітьми

8

6

10
11

1

2

10
7

8
8

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

10

Відсутня у
фонді

7

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

9
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7

Світ у цифрах

10

8

Українська мова. Енциклопедія
Українська народна
мудрість для дітей

10

Усі українські письменники
Усі українські поети

7

Хрестоматія з історії
слов’ян

7

9

10
11
12

8

7

Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді
Відсутня у
фонді

Незадоволений читацький попит на українську книгу у
Михайлівській сільській бібліотеці
Анжела Поклад,
бібліотекар Михайлівської сільської бібліотеки
Олександрівського району
Дослідження є актуальним з огляду на значні зміни, що відбулися в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні мешканців села, підвищенням ролі бібліотек у суспільстві. У даний час в бібліотеках відбуваються серйозні зміни, пов’язані з розширенням функцій та діапазону послуг.
Проте стан фондів, особливо сільських бібліотек, потребує більшої уваги: недостатньо актуальної літератури, зростає частка застарілих видань, відбувається фізичний занепад книжкових фондів
через відсутність опалення, що веде до ослаблення ролі бібліотек у
просуванні читання, поширення інформаційної культури. Основні
масиви інформації на традиційних носіях не відображають вимог
сьогодення і значною мірою втрачається їх актуальність для користувачів.
У сільській місцевості досить висока читацька активність. Це
пов’язано, безперечно, з тим, що для сільських мешканців бібліотека чи не єдиний інформаційний, культурний, просвітницький
центр. Насиченість літературних інтересів пояснюється і складом
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користувачів. Серед читачів сільської бібліотеки крім молоді, що
навчається, багато людей середнього та старшого віку, які звертаються до бібліотеки з метою задоволення власного читацького інтересу. Тому поруч із запитами на програмні твори - багато видань
для відпочинку або самоосвіти. Наукова, науково-популярна, довідкова, крім підручників та словників, запитується мало. Адже,
крім навчальних потреб, інші у сучасному селі, яке переживає економічну кризу, майже відсутні.
Таким чином, користувачі сільської бібліотеки звертаються до
бібліотеки із запитами переважно на художню літературу, основу
якої складають твори навчальних програм з української та зарубіжної літератури.
У рамках вивчення відмовлення користувачам у бібліотеці аналізувався облік незадоволеного читацького попиту. Аналіз проводився по кожному жанру видань за цільовим призначенням - українська художня книга, зарубіжна художня книга, наукова та науково-популярна література, довідкові видання, а також навчальна література. Результати аналізу допомогли визначити найбільш запитувані видання. Всього для аналізу було взято 54 назви книг, відмовлення на які складають 424 рази.
Українська художня література
У своєму читанні користувачі віддають належну увагу українській художній літературі, причому у відповідях на запитання анкет
вказують, що в бібліотеці не вистачає саме української літератури,
зокрема програмної художньої літератури XIX, XX ст., сучасної
художньої літератури. Загальна кількість відмовлень – 130 (20,5%),
в середньому від 5 до 10 разів. Причинами відмовлень є їх відсутність у фондах бібліотеки взагалі. Значним попитом користуються
книги, включені до шкільної програми: В.Барка «Жовтий князь»,
О.Гончар «Модри камень», П.Загребельний «Роксолана»,
О.Кобилянська «Людина». Ці книги вже втратили свій естетичний і
цілісний вигляд і тому довелося їх вилучити за зношеністю.
Зарубіжна художня література
Кількість відмов складає - 144 (33,9%), в середньому від 5 до 20
разів. Причинами відмовлень є відсутність або мала кількість (1
прим.) документів у бібліотеці. Найпопулярніші твори і автори:
Зюскінд П.,Вольтер, Белль Г.,Брехт Б.
Наукові та науково-популярні видання
Кількість відмовлень складає - 72 (16,9%), в середньому від 3
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до 11 разів. Серед них найбільш рейтинговими є автори і назви:
Т.Онежська «1000 чудес світу», Н.Познанська «Цікава географія»,
Ю.Хорунжий «Шляхетні українки».
Довідкові видання
Кількість відмовлень складає - 121 (28,3%), в середньому від 6
до 12 разів. Найбільш запитувані видання: В.Скляренко «Країни
світу: Європа», І.Дзюба «Енциклопедія сучасної України»,
В.Калашніков «Словник труднощів української мови», «Довідник
по догляду домашніх тварин».
Бібліотека з року в рік працює над вивченням проблем, які стосуються інформаційних потреб і незадоволених запитів користувачів бібліотеки. Проводиться це шляхом опитування, анкетування,
веденням картотеки незадоволеного попиту читачів, поповненням
даними тематико-типологічного плану, згідно з якими відбувається
поповнення фондів необхідною літературою.
Але частина літератури (особливо юридичного та економічного
спрямування) швидко застаріває, тому є необхідність поповнювати
фонди новими виданнями та перевиданнями. Значно збільшилося
число відмовлень на пригодницьку літературу, фантастику, детективний жанр. Більшість читачів звертаються до перечитування класичних творів. Останніми роками значно виросла кількість перекладів зарубіжної класики на українську мову (Е. По, Ф. Дюрренмат,
А. Камю та ін.), які запитують користувачі.
Задоволенню значної частини читацького попиту сприяло
отримання книг за програмою «Українська книга». Підвищеним
попитом у читачів користуються твори таких видавництв як «Фоліо»,»Український письменник»: серія «Бібліотека Шевченківського комітету», серія «Шкільна бібліотека»; видавництва «Грамота»:
серія «Нова проза», видавництва «Дніпро» та ін.
У процесі опитування, яке характеризувало незадоволений читацький попит у бібліотеці, були названі як галузі знань, так і конкретні твори.
Так, на першому місці стоять твори художньої літератури (298
позицій), на другому місці знаходяться навчальні видання (142 позиції), далі розмістились довідкові видання (120 позицій), наукові
та науково-популярні (50 позицій).
Відмовлення на книги є досить чисельними, в середньому вони
становлять від 2 до 18 разів.
Як свідчить порівняльний аналіз за результатами аналогічного
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дослідження 2011 р., перелік видань, на які було відмовлено користувачам, майже не зменшився, а навпаки, включив новинки українського книговидавництва.
Державні програми «Програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 рр.», «Українська книга» стали відчутною допомогою бібліотекам у формуванні фондів, але потреб з питань художньої літератури, сільського господарства, спорту, мистецтва тощо вони не вирішили.
Репертуар видань, включених до цих програм, не може врахувати конкретні запити книгозбірні, спрямувати комплектування
фондів на задоволення переважної кількості її користувачів.
Основною проблемою є те, що бібліотека не має художньої літератури останніх років видань, а це призводить до втрати читача.
За останні роки проблема незадоволеного запиту почала частково вирішуватись за рахунок доступу до електронних версій як
художніх книг, так і підручників, довідкових видань. Але опитування користувачів бібліотек підтверджує, що книги на паперових
носіях (особливо художні) не втратили своєї актуальності для сучасного користувача бібліотеки.
Бібліотека відчуває дефіцит літератури з питань астрономії, науки про землю, екологічних питань, охорони природи. Зацікавленість користувачів викликає дозвіллева література: рукоділля, домашня кулінарія, сімейний відпочинок. З питань медицини та охорони здоров’я цікавить література по догляду за хворими, методи
лікування народною медициною та здоровий спосіб життя. Недостатньо книг про історію України, а книги про історію окремих регіонів України майже відсутні. Відсутні книги і про політичну ситуацію в Україні та громадсько-політичні рухи. З військової справи,
педагогіки та освіти вся література застаріла, а тому потребує повністю оновлення. Вимагає нових видань галузь бібліотечної справи,
оскільки оновлювалися ці документи дуже давно. Художня література лише частково оновлена завдяки співпраці з фондом «Відродження», з якого було отримано 133 книги. Потребує оновлення і
література з декоративно-прикладного мистецтва, художньої самодіяльності, релігії та релігійних обрядів в Україні. Користувачів цікавить вікова, практична та популярна психологія. Із літератури
універсального змісту важливими є тематичні та тлумачні словники, універсальні енциклопедичні видання.
З допомогою запропонованих обласним методичним центром
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вивчень стану книжкового фонду та запитів користувачів («Місце
бібліотеки в житті мешканців регіону», «Краща краєзнавча книга
останнього десятиліття: рейтинг популярності», «Незадоволений
читацький попит на вітчизняну продукцію у публічних бібліотеках
району», «Вивчення читаності у бібліотеках області соціальнозначущої та краєзнавчої літератури») виявлено лакуни у фонді бібліотеки, здійснено цілий ряд заходів щодо виявлення тем, жанрів,
авторів, які найбільше запитуються користувачами сільської бібліотеки. Це сприяло організації системи обліку незадоволеного читацького попиту (зошит відгуків, картотека доукомплектування, зошит незадоволеного попиту, скринька побажань тощо).
Під час зустрічей активу бібліотеки розроблено рекомендації
щодо покращення задоволення читацького попиту. В результаті
покращено стан комплектування краєзнавчими виданнями, налагоджено ділові та творчі зв’язки з краєзнавцями, літературною студією, авторами-земляками. Бібліотекар постійно звертається за допомогою до депутатів, хлібоприймального підприємства, відстежує
видавничі пропозиції та благодійні фонди, звертається з проханням
допомогти у комплектуванні новими виданнями вітчизняного книгодруку. Бібліотекар та волонтери вдаються до різноманітних альтернативних методів залучення коштів на поповнення фондів (це
новорічно-різдвяні щедрування, колядки, привітання депутатів з
Днем місцевого самоврядування, привітання хліборобів з обжинками, які не скупляться на пожертвування для книг; звертаються до
всіх небайдужих подарувати дітям радість у вигляді книги (напередодні Св. Миколая, Дня захисту дітей).
Бібліотекар активно використовує комп’ютерний парк бібліотеки в кількості 7 одиниць техніки з доступом до Інтернету і звертається до електронних бібліотек для задоволення запитів користувачів на програмову літературу. Бібліотека має великий авторитет у
жителів громади, громада, по мірі можливості, підтримує всі інноваційні проекти бібліотеки, які спрямовані на покращення стану
задоволення читацького попиту (надає листи підтримки, підтримує
рішення сесій, що стосуються діяльності бібліотеки, відгукується
на акції, що ініціює бібліотека заради задоволення читацьких запитів).
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Таблиця незадоволеного читацького попиту на українську
книгу у Михайлівській сільській бібліотеці за 2014-2015рр.
№ Автор
Назва
К-ть
п/п (Прізвище, ім’я, (без лапок!)
відмов
по-батькові)
(цифрами)
Українська художня література

Причини
відмов

1

Багряний І.

Тигролови

7

Відсутня у фонді

2

Барка В.

Жовтий князь

6

1

Байрон Дж.

Мазепа

10

2

Байрон Дж.

Прометей

10

3

Белль Г.

Подорожній, коли

7

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Відсутня у фонді
Гончар О.
Модри камінь
6
Відсутня у фонді
Дімаров А.
Блакитна дитина
10
Відсутня у фонді
Дрозд В.
Білий кінь Шептало
5
Відсутня
Забужко О.
Твори
5
Відсутня у фонді
Загребельний П.
Роксолана
6
Відсутня у фонді
Кобилянська О.
Царівна
10
Відсутня у фонді
Кобилянська О.
Людина
7
Відсутня у фонді
Мезантюк З.
Таємниця козацької
5
Відсутня у фошаблі
нді
Мотрич К.
Твори
5
Відсутня у фонді
Околітенко Н.
Твори
5
Відсутня у фонді
Підмогильний В. Місто
5
Відсутня у фонді
Рутківський В.
Джури козака
5
Відсутня у фоШвайки
нді
Семенюк М.
Місто
5
Відсутня у фонді
Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фо-
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4

Бредбері Р.

ти йдеш у спа
451 за Форенгейтом

5

5
6

Брехт Б.
Веллс Г.

Життя Галілея
Війна світів

5
6

7

Вольтер

Простодушний

10

8

Гейне Г.

Книга пісень

10

9

Гомер

Ілліада

15

10

Гофман А.

15

11

Діккенс Ч.

12

Зюскінд П.

Малюк Цахес на
прізвисько
Пригоди Олівера
Твіста
Парфуми

13

Ібсен Г.

Ляльковий дім

5

14

Пушкін О.С.

Казки

10

15

Уальд О.

Портрет Доріана
Грея

6

20
10

нді
Відсутня у фонді
Відсутня
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді

Науково-популярні та наукові видання
1
2

Білінський В.

Ділова українська
мова
Україна-Русь

3

Демиденко Г.

Ярослав Мудрий

8

4

Любарова В.

7

5
6

Мотузко Р.
Непомнящий М.

7

Онежська Т.

Найменшим про
найменших
Україна і світ
Сто великих загадок
природи
1000 чудес світу

10

8

Познанська Н

Цікава географія

11

9

Р.Лисюк

6

10

Хорунжий Ю.

Цілющі деревні рослини
Шляхетні українки
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6
7

7
3

7

Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фо-

нді
Довідкові видання
1
2

3
4
5
6

7
8
9

Володарська Є.

10

Дзюба І.

11

Калашніков В.

12

Скляренко В.

13

Скляренко В.

14

Скляренко В.

Енциклопедія історії
України в 10т.
Всеукраїнська велика енциклопедія
тварин
Енциклопедія: світ
птахів
Енциклопедія про
риби
Всеукраїнська енциклопедія рослин
Енциклопедія кімнатних і садових
рослин
Довідник по догляду
домашніх тварин
Хвостаті земноводні: енциклопедія
Спорт: енциклопедія

9
11

8
7
9

Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня

6

Відсутня у фонді

11

Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді
Відсутня у фонді

8
7

Енциклопедія сучасної України
Словник труднощів
української мови
Природа рідного
краю
Країни світу: Азія

10

Країни світу: Європа

11

14
9
12
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Незадоволений читацький попит на українську книгу у
Червонокам’янській сільській бібліотеці – філії
Олена Гонтаренко,
бібліотекар Червонокам’янської бібліотеки-філії
Олександрійської РЦБС
В Червонокам’янській бібліотеці постійно вивчається незадоволений попит користувачів, чому сприяла участь у всеукраїнських
соціологічних дослідженнях: «Бібліотека та читач у віртуальному
просторі. Місце зустрічі», «Яку книгу шукає в Інтернеті молодий
користувач?», «Незадоволений читацький попит на вітчизняну
книжкову продукцію у публічних бібліотеках України»; в обласних
соціологічних дослідженнях: «Краща краєзнавча книга останнього
десятиріччя: рейтинг популярності» до 75- річчя утворення Кіровоградської області, «Вивчення читаності краєзнавчої літератури, яка
надійшла з обмінно-резервного фонду обласної бібліотеки в 20112012 рр., в 2013-2015р.р».
Ведеться та аналізується зошит незадоволеного попиту, де реєструються відмови користувачам. Кожного кварталу бібліотека
робить аналіз відмов, складає список видань, які вносяться до картотеки докомплектування. Систематично проводяться мініопитування «Яку книгу ви б хотіли прочитати ?».
Протягом останніх 4 років у структурі читацького попиту відбулись значні зміни. Це пов’язано з більшою поінформованістю
користувачів завдяки мас-медіа, мережі Інтернет. Читачі бібліотеки-філії хочуть бачити на полицях книгозбірні твори як вітчизняних авторів, так і зарубіжних, таких як Люко Дашвар, Василь
Шкляр, Андрій Кокотюха, П. Коельо та ін. Тематика творів різноманітна – історична, містика, психологічний трилер, детектив, соціально-побутовий роман.
Аналіз тематичного попиту свідчить, що в бібліотеці недостатньо нової літератури для забезпечення інформаційних потреб користувачів з екології та охороні природи. З технічних наук користувачі цікавляться новими інформаційними та комп’ютерними технологіями, транспортом, рукоділлям та кулінарією. Недостатньо в бібліотеці нової сільськогосподарської літератури. Застаріла література з
медицини та військової справи. Недостатньо нових надходжень з
художньої літератури, довідкових видань
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Таблиця незадоволеного читацького попиту на українську
книгу у Червонокам’янській сільській бібліотеці - філії за
2014-2015рр.
Автор
(Прізвище, ім’я,
по-батькові)

Назва
(без лапок!)

К-ть
Причини відмов
відмов
(цифрами)
Українська художня література

Дашвар Люко
Кобилянська
О.Ю.
Кокотюха А.А.
Мушкетик Ю.М.
Роздобудько І.В.

На запах м’яса
Людина

5
7

відсутня у фонді
1 примірник

Червоний
5
відсутня у фонді
Ясса
10
відсутня у фонді
Все, що я хотіла сьо5
відсутня у фонді
годні
Франко І.Я.
Перехресні стежки
10
1 примірник
Шкляр В.М.
Кров кажана
5
відсутня у фонді
Зарубіжна художня література (переклади укр. мовою)
Байрон Д.Г.
Мазепа
10
відсутня у фонді
Джойс Джеймс
Джакомо Джойс
9
відсутня у фонді
Доленго - Мосто- Три серця
5
відсутня у фонді
вич Тадеуш
Зюскінд Патрік
Парфуми
5
відсутня у фонді
Кафка Франц
Перевтілення
10
відсутня у фонді
Коельйо Пауло
Валькірії
6
відсутня у фонді
Маркес Габрієль Стариган із крилами
7
відсутня у фонді
Гарсіа
Павич Милорад
Дамаксим
11
відсутня у фонді
Науково-популярні та наукові видання
Степан Бандера: люГордасевич Г.
відсутня у фонді
дина і міф
Довідкові видання
Енциклопедія вогне5
відсутня у фонді
пальної зброї
Енциклопедія рибал5
відсутня у фонді
ки
Абрахамс Пітер
Повна ілюстрована
5
відсутня у фонді
медична енциклопедія
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РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ. ШКОЛА
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Розвиток бібліотечної освіти в контексті
розвитку бібліотечної справи
Іван Баранов,
директор КВНЗ
«Олександрійське училище культури»
Заслужений працівник культури України
Бібліотечна професія сьогодні зазнає значних змін, пов’язаних з
процесами інформатизації, гуманізації та інтеграції у європейське
співтовариство. Кардинальні зміни в інформаційних технологіях,
широке впровадження комп’ютерної техніки у бібліотеках ставлять
нові вимоги до професійної підготовки бібліотекаря, адже сучасний
бібліотекар повинен поєднувати в своїх знаннях та вміннях гуманітарну і технічну складові, спрямовані на виконання інформаційної,
культурної і освітньої функції.
Тому розвиток сучасної бібліотечної освіти є не просто актуальним, а професійно-вмотивованим з огляду на нагальну потребу
підготовки якісних кадрів бібліотечно-інформаційної галузі.
Протягом 85 років вищий навчальний заклад Олександрійське
училище культури здійснює підготовку високопрофесійних фахівців з бібліотечної справи. Високий рівень підготовки майбутніх
фахівців забезпечує колектив досвідчених викладачів вищої категорії. Вони є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських,
обласних науково-практичних конференцій, форумів, семінарів,
тренінгів, ярмарок бібліотечних інновацій.
В училищі створені необхідні умови для організаціі ефективного освітнього процесу: сучасна навчально-методична база, навчальні кабінети, необхідні комп’ютерні програми, вільний доступ до
Інтернет-мережі, можливість користуватися повнотекстовими електронними базами даних.
Під час навчання студенти спеціальності оволодівають навичками використання комп’ютерних програм, цифрових інформаційних ресурсів, вміють працювати з автоматизованими системами,
базами даних, технічними засобами, мультимедійним обладнанням.
Студенти спеціальності живуть активним творчим життям: займа298

ються волонтерською діяльністю; беруть участь у громадському
житті училища, міста та області; цікаво проводять своє дозвілля.
Важливим завданням у процесі навчання є проходження навчальної та професійної практик, базами яких обираються кращі бібліотеки міста і області. Фахівці допомагають студентам адаптуватися, усвідомити соціальну місію бібліотеки, закріпити і розширити
теоретичні знання у професійному середовищі, отримати перший
професійний досвід.
Викладачі спеціальності підтримують ділові, творчі та дружні
зв’язки з працівниками бібліотек, музеїв, архівів, головним та регіональним тренінговими центрами Української бібліотечної асоціації, Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв,
Київським національним університетом культури і мистецтв.
Направляють на навчання абітурієнтів райони: Олександрівський, Олександрійський, Новгородківський, Новомиргородський,
Знам’янський, Петрівський, Новоукраїнський, Світловодський, Кіровоградський, а також міста Мала Виска та Кіровоград.
Постійний аналіз ринку праці – неодмінна умова подальшого
існування спеціальності та відкриття нових. Так, з 2016 року розпочато навчання за новою спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа». Випускники матимуть змогу працювати в бібліотечних, архівних установах, музеях, підрозділах у сфері культури, відпочинку, секретарями адміністративних органів, помічниками керівників, документознавцями, референтами, організаторами
діловодства в органах державної влади, кадрових та діловодних
службах державних та комерційних організацій.
За роки свого існування навчальним закладом підготовлено понад п’ять тисяч висококваліфікованих працівників. Серед випускників - провідні спеціалісти, бібліографи, директори централізованих бібліотечних систем, керівники державних служб, працівники
архівів, музеїв, видавництв, редакцій газет. Це - творчі, неординарні особистості, лідери, висококваліфіковані фахівці, бо професіоналізм і компетентність є важливими факторами розвитку бібліотечної галузі.
Ми прагнемо, щоб професійна підготовка бібліотечних спеціалістів стала запорукою якісно нової генерації ініціативних, високоінтелектуальних, творчих фахівців. Адже престижною професія
може вважатися тільки тоді, коли визначається її конкурентоспроможність на ринку праці, є перспективні умови кар’єрного зростан299
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ня кожного фахівця бібліотеки, є потреба у накопиченні й практичному використанні творчого потенціалу.
Багаторічні традиції, сучасні інновації, досконала організація
навчально-виховного процесу, високий авторитет викладачів,
тісні зв’язки з бібліотеками області закладають надійне підґрунтя для якісної підготовки креативно та патріотично налаштованих кадрів, здатних ефективно втілювати набуті знання в краї та
за його межами.
З досвіду методичної служби:
чому і як навчають бібліотекарів
Світлана Безугла,
методист Долинської
районної бібліотеки для дорослих
Одним із напрямків методичної роботи Долинської районної бібліотеки для дорослих є розвиток системи підвищення кваліфікації
фахівців на основі вдосконалення традиційних і впровадження нових форм і методів навчання.
Форми, які використовуються на практиці, - «круглі столи»,
семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи, творчі лабораторії,
презентації бібліотек, бібліотечні візити, школа бібліотекарівпочатківців.
Головна мета занять - оперативне донесення нової інформації,
кращого досвіду, нових форм і методів бібліотечного
обслуговування. Ми намагаємося забезпечити активну і зацікавлену
участь усіх присутніх. Тематика занять різноманітна: «Організація
дозвілля населення в бібліотеці» (Першотравнева с/б), «Підтримка
та розвиток читання в бібліотеках району» (Суходільська с/б), „3D в
бібліотеці: діалог, дозвілля, документ” (Марфівська с/б), та ін.
Складовими робочих програм є творчі дискусії, аналізи
конфліктних ситуацій, обговорення, рольові ігри.
Практика свідчить: обмін досвідом бібліотечних працівників
часто перетворювався на самозвітування і ми стали впроваджувати
інтерактивні форми: «калейдоскопи нових ідей», «години взаємних
порад», „інновації по колу”. Працюють у районі і постійно діючі
семінари: «Основи планування», «Підсумки року», «Новий рік нові завдання».
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Керуючись принципом «Краще один раз побачити, ніж багато
разів почути», ми протягом останніх років практикуємо виїзні
семінари, бо вважаємо, що це найбільш дієва форма навчання.
Щорічно з метою якісної підготовки заходів з підвищення
кваліфікації відділом культури РДА направляються листи на адресу
голів сільських рад, де вказано, які заходи і коли будуть проведені
наступного року. Тож сільські голови заздалегідь передбачають в
бюджеті сільських рад кошти на проведення цих заходів.
Бази для проведення семінарів щороку вибираються інші. Такі
заходи стимулюють бібліотекаря-господаря, голову сільської ради
показати колегам свої досягнення та здобутки, співпрацю з
місцевою владою, організаціями та установами села,
найактивнішими читачами, показати найцікавіший масовий захід.
Підтвердженням цього став семінар „Патріотичне виховання
користувачів у сільській бібліотеці”, який відбувся в цьому році на
базі Іванівської сільської бібліотеки. В бібліотеці проведено
сучасний ремонт приміщення, встановлено пластикові вікна, двері,
придбано комп’ютерне обладнання, закуплено нову літературу на
15 тис. грн., зроблено передплату періодичних видань на 5 тис. грн.
Скориставшись досвідом районної бібліотеки, книги придбали
через Інтернет-магазин, ціни в якому набагато нижчі, ніж у
звичайних книжкових магазинах.
Відповідно до програми семінару бібліотекарі взяли участь у
годині творчої ініціативи, в ході якої презентували друковану
продукцію до 70 – річчя Перемоги, зокрема - нариси „Моє рідне
село – найкраще у світі”; поділившись на групи, готували творчу
роботу „Символ миру”; молодий місцевий поет, вчитель Іванівської
школи Микола Романюк презентував свою нову збірку „Відверта
розмова. Сходження”. Бібліотекар Широкобалківської сільської
бібліотеки провела майстер – клас з виготовлення маків . Тож
кожна сільська бібліотека до 9 Травня разом зі своїми
користувачами, учнями місцевих шкіл, виготовляли «маки
пам’яті».
Познайомившись з роботою Іванівської сільської бібліотеки, всі
були приємно вражені змінами, які відбулися за останні два роки з
часу проведення попереднього семінару.
Практика проведення виїзних семінарів має велику користь бо,
позитивно впливає на матеріально – технічну базу бібліотек,
стимулює сільських голів зробити свою бібліотеку кращою.
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Наприклад - Молодіжненською селищною радою виділено кошти в
сумі 16 тис 200 грн. на встановлення пластикових вікон та дверей;
Першотравневою сільською радою виділено кошти в сумі 10 тис.
грн., за рахунок яких проводиться ремонт, голова ПСП „Степ”,
депутат обласної ради Костючок П.О. виділив 8 тис. грн.. на
придбання костюмів для фольклорного ансамблю „Степівчанка”,
який працює при бібліотеці; Братолюбівською сільською радою
виділено 10 тисяч грн. на літературу. Маючи комп’ютер та доступ
до Інтернету бібліотекар самостійно замовила літературу в Інтернет
–магазині.
Готується до зустрічі колег Гурівська сільська бібліотека,
сільська рада передала бібліотеці сучасні меблі, придбала ноутбук.
З метою поширення і отримання нових ідей ефективним є проведення конкурсів. В районі запроваджено:
- щорічний конкурс читців, який організовує районна бібліотека для дорослих;
- Найкращий читач року;
- щорічне свято казки „Казковий світ Долинщини” (10 червня
на базі районної бібліотеки для дітей відбудеться консалтинг, колеги
з інших районів стануть гостями свята та зможуть дати оцінку роботі
сільських бібліотек).
Усі конкурси проводяться для широкого загалу громадян в районному культурно – дозвіллевому комплексі та літньому майданчику Парку залізничників.
Після кожного конкурсу начальник відділу культури проводить
аналіз підготовки кожної сільської бібліотеки до конкурсу, за результатами направляються листи сільським головам, де оголошується подяка, або зауваження.
Робота в бібліотеці потребує постійного оновлення знань,
оволодіння новими технологіями. Тож багато часу приділяється
індивідуальним навчанням бібліотекарів роботі з комп’ютером.
Якщо у 2011 році 6 бібліотек мали комп’ютерне обладнання, в
т.ч. 4 - сільських (18 ком’ютерів, в т.ч. 8 – у селі), то в 2015 році 14
бібліотек, в т.ч. 13- сільських (31 комп’ютер, в т.ч. на селі - 19).
Вже стало традиційним під час проведення районних фестивалів,
конкурсів презентації сільських рад готують бібліотечні працівники.
Створюють відеофільми, буктрейлери, працюють в соцмережах,
блогах, навчають користувачів новим технологіям.
Традиційними формами професійного навчання бібліотекарів є:
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- години методичного консультування,
- проведення методичних днів,
- стажування новопризначених працівників та тих, які потребують методичної та практичної допомоги,
- особлива увага приділяється молодим спеціалістам. Для
них організовуються школи молодого бібліотекаря, де навчання будується так, щоб кожен учасник опанував ази бібліотечної справи.
Ефективною формою роботи є виїзди на місця, які дають можливість перевірити ефективність впровадження рекомендацій районних семінарів. Відділ культури РДА проводить спільні виїзди
працівників районних закладів культури до сільських закладів. Так,
в квітні поточного року здійснено виїзди до всіх населених пунктів
району. За результатами виїздів направляються листи головам сільських рад, де за хорошу роботу оголошується подяка працівникам
культури, якщо є зауваження по роботі - вказуються терміни їх усунення.
Вже стало традицією, що кожного року до розширеного засідання ради відділу культури бібліотекарі роблять стендову презентацію,
де представляють нові напрацювання та досягнення протягом звітного року.
Систематично готуються методичні матеріали, які сприяють підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників, а саме серії:
„Бібліотечна практика”, „Запровадьте в себе”, „Зверніть увагу на цю
статтю”, „Бібліограф радить прочитати”; серії буклетів: „Літературне краєзнавство”, „Художники – земляки”, „Кращий сценарій року”,
„Митці Долинського краю”. Щороку районна бібліотека для дорослих видає „Календар знаменних та пам’ятних дат року”.
Заходи з підвищення кваліфікації працівників району висвітлювався на шпальтах районної газети „Долинські новини”, приватної
газети „Провінція”, по районному радіомовленню, на веб-сайтах
районних бібліотек та блогах.
Загалом можна сказати, що бібліотеки Долинщини знайшли своє
місце в житті району, вчаться працювати сучасно та йти в ногу з
часом.
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Досвід інноваційно-методичної роботи Кіровоградської МЦБС
Лариса Залевська,
завідуюча відділом
інноваційно-методичної роботи
Кіровоградської МЦБС
Діяльність відділу інноваційно-методичної роботи була спрямована на такі основні напрямки:
 Аналіз та узагальнення роботи філій
 Удосконалення технологічних процесів
 Вивчення та впровадження передового досвіду і новітніх
інформаційних технологій
 Організацію підвищення кваліфікації співробітників.
Проведено семінар–практикум «Медіа та інформаційна грамотність», на якому розглядалися важливі питання:
 Інформаційна культура - вимога часу
 Образ медіамайбутнього
 Медіаманіпуляції
 Базові журналістські стандарти подання інформації
 Кібер- булінг та як від нього захиститися.
 Крім того, проведено мозковий штурм «Сучасна
бібліотека – це», бліц – опитування «Чим сучасна моя
бібліотека», робота в групах «Запобігання маніпуляціям».
Тренінг «Бібліографічне видання як інформаційно – рекламний
бренд бібліотеки» включав:
 Мозковий штурм
 Консалтинг-огляд «Бібліографічні видання бібліотеки як
засіб інформаційної культури»
 Роботу по колу
 Панораму-орієнтир «Буклет - мистецтво розповісти…»
 Профі-поради «5 кроків: багаторівнева рекламна продукція»
 Практичні заняття «Створення орігамі-буклету»
 Презентацію форми «Бібліотрансформер».
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Цікаво пройшла лабораторія досвіду «Обслуговування юнацтва:
нові форми візуальної культури» на базі бібліотеки – філії №17.
Ключовими темами були: Тиждень молодіжної книги, молодіжні
вуличні флешмоби, комплексні форми роботи з юнацтвом. В форматі печа-куча пройшли виступи представників філій №16, 18, 19, 21, 2
та ЦБ «Реклама як частина візуальної культури». Всі учасники взяли
участь у настінному експрес – опитуванні «Як цікаво провести час
без Інтернету», інтерактивному кардмейкінгу, в оформленні виставки «Молодіжні субкультури: бунт тинейджерів». Закінчився захід
смайл-голосуванням.
Година професійних порад «Як підвищити відвідуваність в бібліотеці?» пройшла незвично. Використавши матеріал із Інтернету
«100 ідей: як підвищити відвідуваність», ми підготували гру зі
смайликами: «сумно», «нудно», «цікаво», «весело», «неприйнятно».
Така ділова гра створює певну емоційну налаштованість гравців,
що дозволяє істотно інтенсифікувати процес навчання. Дослідники
встановили, що з лекційної подачі матеріалу засвоюється трохи більше 20 відсотків інформації, тоді як із ділової гри - близько 90 відсотків. Цей метод дає можливість бібліотекарям усвідомити свої сильні й слабкі сторони, оцінити позицію і реакцію інших людей, розвинути навички спілкування і вивчити нові методики.
Зовсім недавно пройшов методичний мікс «Бібліотечне обслуговування: як залучити і зберегти читача».
Відбувся семінар-практикум для завідуючих філій «Плануємо
роботу бібліотеки». Працівники відділу інноваційно-методичної роботи спланували навчання так, щоб процес планування пройшов
творчо та не формально. Доповіді, повідомлення, презентації, інформації в режимі «запитання – відповідь», творчі дискусії та методичні поради націлювали колег на креативний підхід до складання планів.
Тренінг «Інформаційна гігієна: Як осідлати щоденний потік інформації», семінар-рекомендація «Бібліотекар у медійній війні» дуже актуальні зараз.
Пройшло 4 заняття креатив- лабораторії «Тонке мистецтво біблі305
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отечної журналістики». Проведено атестацію шкільних бібліотекарів.
Для молодих бібліотекарів Кіровоградської МЦБС пройшли
практичні заняття за результатами анкетування «Рівень володіння
ПК та Інтернетом», на яких працівники книгозбірень вчилися створювати таблиці, діаграми, малюнки та презентації.
Підведені підсумки професійних конкурсів «Краще робоче місце» і «Краще портфоліо рекламно-іміджевої продукції».
Вперше запроваджено взаємоперевірки, які виявилися дуже корисними. Бібліотекарі знайомилися з роботою своїх колег, вивчали
передовий досвід, вказували на недоліки.
У грудні 2014 відбулася крос-презентація, на яку всі бібліотекифілії підготували слайди та відео найкращих масових заходів.
Сьогодні не викликає сумніву те, що бібліотекам потрібні
фахівці іншого, вищого рівня професійної кваліфікації. Бурхливе входження у бібліотечну практику інформаційних технологій,
модернізація структури та змісту роботи бібліотек вимагають
регулярності відновлення професійних знань. Найважливіше завдання – безупинно підвищувати загальний рівень і кваліфікацію співробітників.
Професійні зустрічі: Літня школа молодих бібліотекарів
Кіровоградщини
Світлана Приймак,
завідуюча відділом
соціокультурної діяльності
ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
Кожного літа значущою подією в житті молодих бібліотекарів
Кіровоградщини, особливо для фахівців невеликих районних та
сільських книгозбірень, є участь в Літній школі, яку традиційно організовує і проводить Кіровоградська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Д. Чижевського, починаючи з серпня 2014 року. Як
інноваційна форма професійного розвитку Школа передбачає щорічні зустрічі бібліотекарів з метою вдосконалення фахових знань,
умінь і навичок, актуалізації спеціальних знань, розширення загальнокультурного світогляду.
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Існує система підвищення кваліфікації, у практиці бібліотек
України до цієї системи входить регулярне проведення різноманітних навчань: семінарів, курсів, практикумів, науково-практичних
конференцій, форумів та ін. Дана літня школа для молодих бібліотекарів об’єднує традиційні, випробувані багаторічною практикою і
дещо модернізовані та наповнені новим змістом тренінгипрактикуми. Адже крім професійної кваліфікації та ґрунтовних фахових знань, працівник публічної бібліотеки повинен мати організаторські, педагогічні, психологічні та інші здібності: уміння встановити з користувачем контакт, оперативно та якісно задовольнити
читацькі потреби, чітко висловити свою думку, дати конкретну пораду, сприйняти нове і прогресивне в бібліотечній роботі, здатність
пристосовуватись до змін у структурі читацької аудиторії, трансформації інформаційних потреб, а також потребу і бажання особистісного зростання. Тож Школа спрямована на надання учасникам
саме таких умінь та навичок.
Організатори Школи розробляють програми заходів, спрямовані на усунення розриву між професійним рівнем сільських бібліотекарів і завданнями сучасної бібліотечної практики, навчання фахівців новим методикам і технологіям, а також на зміну професійних стереотипів і моральну підтримку сільських бібліотекарів у
складних соціально-економічних умовах.
Відповідно до програми заходів Школи в якості пріоритетних
визначені наступні теми і напрямки роботи бібліотекарів:
- «Сучасна сільська бібліотека: ідеї + кращий досвід». Фахівці
ОУНБ ім. Д. Чижевського, які є тренерами Школи, акцентують увагу на прикладах нових послуг для користувачів, використання інформаційних технологій в практиці роботи бібліотеки; висвітлюють питання діяльності бібліотеки як центру громадського доступу
до соціально-значимої інформації. Кожного року цей напрям роботи включає огляд діяльності публічних бібліотек Кіровоградщини
та інших бібліотек України, кращий зарубіжний досвід з аналізом
роботи, з практичними прикладами інновацій і досягнень бібліотекарів, особливо сільських, розвиток проектної діяльності. У 2016
році багато уваги приділялося саме свіжим ідеям повернення читачів до бібліотек, використовуючи сучасні форми залучення до бібліотеки і читання.
- «Сучасні форми та методи популяризації книги і читання». В
рамках теми відбувається знайомство з книгами - переможцями
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Всеукраїнського конкурсу «Книга року»; представлений огляд жанрів, напрямків і переможців літературних премій. В цьому році
слухачам Школи була надана унікальна можливість зустрітися з
лауреатами численних премій, письменниками і перекладачами
Ольгою Полєвіною та Олександром Архангельським.
Тут варто згадати досвід проведення найпершої Літньої школи,
кілька днів якої проходили в Созонівській сільській бібліотеці Кіровоградського району. Спочатку учасники мали можливість на
власний смак змінити бібліотечний простір сільської книгозбірні
на більш зручний і гармонійний, а потім наступного дня провести
для жителів місцевої громади акцію «Чит@й!». Суть акції полягала
у презентації кожним учасником Школи своєї улюбленої книги, багато хто презентував краєзнавчу літературу. Ця подія викликала великий резонанс у мешканців села, адже презентація не просто
книги, а улюбленої – захопила не лише бібліотекарів, але й глядачів. Наші колеги на високому рівні продемонстрували вміння і навички з просування книги і розвитку читання, використовуючи власний досвід і бачення впровадження інноваційних форм і методів
роботи з місцевим населенням, а також користуючись соціальним
партнерством бібліотеки. Зв'язку з жителями селища сприяли так
звані «виходи в громаду» - частина колег відвідали найбільш людні
місця і розповіли про інформаційну акцію, яка була проведена наступного дня в центрі Созонівки. Акція пройшла на високому рівні.
Оскільки «виходи в громаду» були однією з найбільш успішних
форм роботи, то наступного року учасники літньої майстерні провели також польові дослідження-опитування місцевих жителів «Як
читають у Кіровограді». Опитування проводилось у вечірню пору
двома групами учасників Школи. Загалом було опитано 152 респонденти. Переважну більшість склали жінки (56%), чоловіки – 44%.
На запитання «Чи полюбляєте Ви читати?» «Так» - відповіли 77%
опитаних, «Ні» - 23%. На запитання «Яким виданням Ви віддаєте
перевагу?» 52% респондентів перевагу надають книзі. На запитання
«Де Ви берете бажану літературу» 40% опитуваних назвали бібліотеку. Таким чином, невелике опитування дає можливість зробити
висновок, що жителі міста читають, надають перевагу книгам, бажану книгу беруть у бібліотеці. З цього дослідження можна зробити висновок про важливість існування публічної бібліотеки для
громади.
- «Сучасні технології в обслуговуванні користувачів бібліотек».
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Щороку вивченню нових тенденцій інформаційних технологій
приділяється значна увага. Соціальні, в т.ч. професійні мережі, використання Інтернет-ресурсів давно входить до компетенції сучасного бібліотекаря. У 2016 році – новинка: молоді бібліотекарі наочно ознайомилися з інноваційним друком, заняття проходило у відділі документів іноземними мовами, інформаційно-ресурсному
центрі «Вікно в Америку», який невдовзі відкриває сучасний інформаційний майданчик «Креативний простір», обладнаний 3Dпринтером і 3D-сканером. Головний інженер відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів Олег Волохін розповів, що
3D-друк вже не є чимось фантастичним, а має практичне застосування в інженерії, медицині та інших галузях.
- «Фестиваль бібліотечних проектів та ідей». Така творча форма
співпраці сільських бібліотекарів Кіровоградщини в рамках Літніх
шкіл є невід'ємною частиною професійних програм. Їх головна мета: навчання проектному менеджменту і збагачення інноваційним
досвідом проектної роботи фахівців сільських бібліотек. У 2015
році бібліотекарі написали і захистили проекти розвитку бібліотек «Бібліотека на мільйон», а саме: «Маленьке щастя великої
родини», «Школа краси та здоров’я» (для людей з обмеженими
можливостями), «Бібліотека разом з вами», «Ретрокінозал» ( для
користувачів поважного віку). Безумовно, в таких формах навчання бібліотекарі накопичують успішний досвід реалізації цікавих ідей. Ці напрацювання бібліотекарі використали для участі в конкурсі за програмою Британської Ради в Україні «Активні
громадяни».
Відповідно до програми Літньої школи тренери-фахівці ОУНБ
ім. Д. Чижевського багато уваги приділяють розвитку творчих здібностей учасників. На додаток традиційним майстер-класам з технік декоративно-ужиткового мистецтва (учасниці вчилися створювати різноманітні поробки-прикраси, зокрема весільні віночки), у
цьому році був проведений майстер-клас зі створення власного жіночого іміджу, який провела дизайнер, модельєр, власниця студії
краси Ірина Лісова. Залучення фахівців музеїв, освітніх навчальних
закладів, творчих спілок з одного боку свідчить про налагоджену
роботу ОУНБ з партнерськими організаціями, а з іншого сприяє
розширенню світогляду учасників Школи.
Проведення Літньої школи має на меті досягнення певних результатів: на локальному рівні підвищується професійна кваліфі309
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кація бібліотечних працівників. Навчені бібліотекарі спроможні
підвищити рівень культурної, громадянської освіченості місцевих
жителів; на глобальному рівні відбувається процес налагодження
ефективної співпраці бібліотек різних рівнів, сприяння їх мережуванню, з метою побудови громадянського суспільства.
Маючи трирічний досвід проведення Літніх шкіл, ми бачимо, як
ця форма роботи впливає на розвиток громади і дає потужний поштовх у зміні ставлення до сучасної бібліотеки. На рівні громади:
бібліотекар, який бере участь у Літній школі, зазвичай активний у
побудові соціокультурних зв’язків, покращенні іміджу сучасної бібліотеки в місцевій громаді, зокрема в покращенні організації навчально-виховного процесу місцевих закладів освіти. На рівні організації: Школи дають можливість підвищувати спроможність
працівників публічних бібліотек невеликих містечок і сіл області,
сприяти їх зміценню, розвитку і обміну знаннями, стиранню граней
та забезпеченню рівних можливостей доступу до знань та інформації не лише мешканців великих міст, а й містечок та малих сіл. Загалом через мотивованих і навчених бібліотекарів відбувається формування активної спільноти свідомих громадян, здатної до нового
етапу розвитку.
За результатами проведення Літніх шкіл для молодих бібліотекарів були укладені методичні рекомендації і поширені серед фахівців. Напрацьовані проекти, обмін досвідом учасників цього заходу
є потужним ресурсом, який безумовно покращить роботу сучасних
публічних бібліотек - від невеликого села до обласного центру.

Секрети досконалості
(З досвіду організації системи безперервної
освіти фахівців бібліотек області)
Любов Циганкова, завідуюча
науково-методичним відділом
ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
Сучасне суспільство досягло такого етапу, коли наявність висококваліфікованих кадрів є одним із найважливіших факторів розвитку будь-якої галузі. Дедалі більшого значення набувають такі чинники як професіоналізм, компетентність, прагнення і здатність до
отримання знань упродовж життя, рівень культури тощо. Ефектив310

не функціонування системи підвищення кваліфікації бібліотечної
галузі забезпечує конкурентоспроможність бібліотеки, поліпшення
показників її виробничої діяльності, високий професійно- кваліфікаційний рівень працівників.
Нове інформаційне середовище суттєво впливає на діяльність
бібліотечних працівників і зумовило появу нових тенденцій у підході до професії бібліотекаря. Бібліотечна професія сьогодні тісно
пов’язана з технологічними та комунікаційними досягненнями соціуму, а це вимагає від фахівців бути обізнаними з сучасними технологіями, впроваджувати нові форми роботи, постійно вдосконалюватись, розуміти перспективи розвитку бібліотечної справи, відповідати викликам сучасності.
Важливе завдання, яке ставлять перед собою методичні служби,створити позитивний імідж не тільки кожної бібліотеки, а й кожного
бібліотечного фахівця, бо саме від того, яке враження він справляє
на користувача, залежить престиж і роль бібліотеки в цілому.
Враховуючи зміни сучасного суспільства і сучасні тенденції
розвитку бібліотечної справи, працівники Олександрійської районної ЦБС удосконалили систему підвищення фахового рівня бібліотекарів філій. З цією метою розроблено навчально - тематичну програму «Бібліотекар в стилі «modern». Програма розрахована на 3
роки (2016-2018). Мета програми: впровадження концепції «сучасний бібліотекар» - лідер та професіонал у бібліотечній справі, адаптований до світу інформаційних технологій, орієнтований на суспільні потреби, з навичками нешаблонного мислення, умінням працювати у стресовій ситуації та приймати адекватні рішення.
Програма має 4 рівні:
І рівень-адаптивний - «Розуміння професії»;
ІІ рівень – професійний розвиток фахівців - «Компетентний бібліотекар»;
ІІІ рівень – актуалізація знань - «Бібліоас»;
ІУ рівень – «Моделюємо успіх».
І рівень - «Розуміння професії» передбачає проведення циклу
індивідуальних навчань, лабораторію бібліотечного простору «Ябібліотекар», бібліотечні курси «ІТ-Старт» та бібліотечні курси «З
комп’ютером на Ти». Протягом першого рівня відбулись навчальні
тренінги, практикуми, стажування, години нестандартних пропозицій. На заняттях бібліотечних курсів відбулись навчальні тренінги з
використання сучасних інформаційних технологій.
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ІІ рівень – професійний розвиток фахівців «Компетентний бібліотекар» - передбачає проведення стажувань за основними напрямками бібліотечної роботи, а саме: роботи з бібліотечним фондом,
інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.
За ІІІ рівнем – актуалізація знань «Бібліоас» відбудуться заняття
у формі семінарів-тренінгів, практикумів, фокус-семінарів, лабораторій креативного бібліотечного простору, майстер-класів,творчої
лабораторії. Під час занять будуть висвітлені теми щодо ресурсного
потенціалу бібліотек, корпоративної взаємодії бібліотек, інтелектуальної свободи та доступності інформації, інноваційних змін на основі проектного менеджменту. На заняттях бібліотечних курсів
«ІТ-Профі» будуть розглянуті теми щодо використання інформаційних технологій у створенні інформаційних продуктів та надання
сучасних послуг шляхом проведення інформаційних та навчальних
тренінгів, майстер-класів.
ІУ рівень – «Моделюємо успіх» - передбачає проведення творчих моделювань, профі - квестів, психологічних тренінгів, фокусгруп, конкурсів молодих бібліотекарів, феєрії бібліотечної майстерності, конкурсу буктрейлерів, конкурсу на краще оформлення бібліотек, конкурсу креатив-проектів.
Для реалізації даної програми протягом 2016 року для фахівців
Олександрійської ЦРБ проведені семінари-тренінги «Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві», «Діти і бібліотека: нове бачення в контексті розширення доступу до інформації», семінар-практикум «Технологія та практика
культурно-просвітницької діяльності бібліотеки в умовах сьогодення», стажування «Елементи моніторингу та оцінки в практику роботи бібліотек», практикум «Індивідуальне обслуговування читачів: етика професійної поведінки бібліотекаря», «Незвичайний підхід до звичайної експозиції. Оформлення книжкової виставки».
Підготовлено та розповсюджено методичні поради «Моральноетичні норми бібліотечно-інформаційного обслуговування», «Організація інформаційного моніторингу читацької активності», «Актуалізація змісту, форм і методів роботи з дітьми», «Бібліотекар і
користувач: взаєморозуміння та співпраця», «Від традицій до інновацій: сучасні моделі книжкових виставок».
Неординарно проходять творчі заняття в Олександрійській
РЦБС - бібліотечний коворкінг «Формування інформаційних масивів в бібліотеці: сучасний формат і дизайн», воркшоп «Молодіжний
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biblio-styl», арт-майстерня «Творчий бібліотекар - творча молодь».
Підготовлені письмові консультації для бібліотекарів Олександрійської РЦБС за темами: «Електронне урядування як нова форма
державного управління», «Бібліотека та громада: єдині пріоритети
на шляху трансформації», «Молодь в бібліотеці: співпраця заради
успіху та розвитку».
Цікаві проекти були представлені під час регіонального туру
обласного конкурсу інновацій «Формування громадянської позиції,
національної свідомості, культури і духовності» в Олександрійській
районній ЦБС, де перемогу отримали проекти бібліотек-філій: «Бібліотека - центр громади» Березівської бібліотеки-філії, який на обласному Ярмарку інновацій отримав ІІІ місце, «Електронне урядування - шлях до покращення життя» Приютівської бібліотеки-філії,
«Бібліотека - центр дозвілля», «Територія Бібліодрайву» Добронадіївської бібліотеки-філії, екологічна програма «Від екології довкілля - до екології душі» Бандурівської бібліотеки-філії.
Безперервна освіта працівників Олександрійської міської ЦБС
базується на принципах випереджаючого навчання. В основі системи підвищення фахового рівня бібліотечних фахівців - цільова
програма «Кадрова школа: шлях до успіху». За розділом «Віртуальний навігатор» протягом року відбувались тренінги та заняття з
комп’ютерної грамотності для бібліотекарів:
«Фото/відео сервіси: практика використання в бібліотеці» - з
метою поширення обізнаності бібліотечних фахівців про інтерактивні технології просування інформації про свою бібліотеку в соцмережах;
«Сервіси та інструменти Google. Ефективний пошук в Google.
Практична робота з Google.Диск», під час якого бібліотекарі вчились створювати акаунт у Google, ознайомились із сервісами
Google для ефективної роботи, навчалися створювати документи в
Google.Диск;
«Конференція в новому форматі» дозволила розширити обізнаність бібліотечних фахівців про сучасні активні форми професійного спілкування: відео – конференцію (скайп-конференцію), інтернет
- конференцію (онлайн -конференцію);
«Безкоштовні сервіси для створення бібліотечної інфографіки»
(подання бібліотечної інформації у вигляді оптичного зображення,
наприклад, у вигляді малюнків і фотографій, графіків, діаграм,
структурних схем, таблиць, карт, відео - фрагментів тощо.)
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За розділом «Професіонал» цільової програми «Кадрова школа:
шлях до успіху» проведені: флеш-семінар «Моделюємо успіх: успішна бібліотека для успішної молоді», методичний фрістайл «Бібліотеки світу: найкращий досвід», методичний млин «Імідж бібліотеки та її важливість для громади - в руках самих бібліотекарів»,
Дні творчої ініціативи. Один із Днів був присвячений темі «Інформаційний простір бібліотек для юнацтва».
З метою розвитку у бібліотекарів лідерських якостей, формування лідерського світогляду, розвитку позитивного самосприйняття Для фахівців бібліотек Олександрійської МЦБС проведено тренінги «В пошуках якостей справжнього лідера» та «Навички проведення переговорів», адже робота сучасного бібліотекаря вимагає
глибоких знань у галузі комунікації, компетентності у застосуванні
технік ділового спілкування, вміння керувати своїм емоційним станом.
У бібліотеках Кіровоградської міської ЦБС за останні роки сталися великі зміни, пов'язані з широким використанням новітніх інформаційних технологій. Бібліотеки системи впевнено перетворюються на сучасний інформаційний центр, завдяки творчим ідеям та
напрацюванням інноваційно-методичного відділу.
Відділ брав участь у розробці проектів і програм бібліотек
МЦБС, ознайомлював бібліотечних працівників з інноваційними
формами і методами роботи бібліотек області інших регіонів, що
сприяють вирішенню професійних завдань. Щомісячно проводились Дні завідуючих, проведено семінар-рекомендацію «Бібліотекар у медійній війні», на якому розглядались важливі питання, а
саме: «Медіаграмотність як життєва необхідність в сучасній Україні», «Основні елементи інформаційно-медійної війни»; «Правила
інформаційної гігієни»; «Оцінка достовірності цифрової інформації
StopFake», «Новинна грамотність»; «Як сьогодні просувати медіа грамотність у бібліотеці».
Жваво пройшов методичний мікс «Бібліотечне обслуговування:
як залучити і зберегти читача» під час заходу «Обслуговування - не
прислуговування» - саме так називався творчий доробок працівників Кіровоградської міської ЦБС. Автор ідеї – Лариса Залевська ,
втілення ідеї - Світлани Барамби. При підготовці використані матеріали Цуріної І.О., завідувачки відділом наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи Національної парламентської бібліотеки
України.
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Для завідуючих філіями проведено семінар-практикум «Плануємо роботу бібліотеки». Працівники інноваційно-методичного відділу
спланували роботу так, щоб процес планування відбувався творчо та
неформально. Доповіді, повідомлення, презентації, інформації в режимі «запитання-відповідь», творчі дискусії та методичні поради
націлювали колег на креативний підхід до складання планів.
Тренінг «Інформаційна гігієна: як осідлати щоденний потік інформації», семінар-рекомендація «Бібліотекар у медійній війні»
дуже актуальні зараз і викликають значний інтерес. Відбулось 4 заняття креатив-лабораторії «Тонке мистецтво бібліотечної журналістики». Проведене стажування для молодих бібліотекарів.
Для працівників бібліотек-філій організовано майстер-клас
«Удосконалення персональної відповідальності», на якому розглянуті теми: «Управління часом», «Правила виживання у жіночому
колективі», «Синдром професійного вигорання», «Вміння слухати мистецтво, якому можна навчитися».
Бібліотеки системи взяли участь у регіональному турі обласного конкурсу інновацій «Формування громадянської позиції, національної свідомості, культури і духовності». Переміг проект бібліотеки-філії №10 «Завадівка - краплиночка на карті».
Окрім цього, серед бібліотек системи були підведені підсумки
професійних конкурсів та проектів «Бібліотекар+».
Конкурс ідей та проектів проходив у Кіровоградській МЦБС
наперередодні Всеукраїнського дня бібліотек. Про свої досягнення
та неординарні ідеї розповідали бібліотекарі у вигляді стендової
презентації. Найкращими були визнані дві інновації бібліотекифілії №13 (завідуюча Мартиненко Раїса). Бібліотекарі організували
Wall-art- чарівну стіну для робіт своїх читачів, присвячених темі
морських глибин. А ще – Бібліопікнік, на якому діти, граючись, навчалися англійській мові.
Сучасний бібліотекар повинен володіти дизайнерським підходом до оформлення бібліотечного простору. Одним з найкреативніших рішень у висвітленні роботи бібліотек став незвичний стенд
у вигляді дерева, який виготовили бібліотекарі власноруч - «З любов’ю до бібліотеки». Його прикрасили серця та фото найталановитіших читачів.
Колектив філії №8 створив рекламно-іміджеве портфоліо бібліотеки «Інновації у бібліотеці на «Шкільному», до якого входили
буклети, календарі, візитівки, запрошення.
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Таким чином, досвід ЦБС переконує, що бібліотекам потрібні
фахівці іншого, вищого рівня професійної кваліфікації. Бурхливе
входження у бібліотечну практику інформаційних технологій, модернізація структури та змісту роботи бібліотек вимагають регулярності відновлення професійних знань.
У методичному забезпеченні системи підвищення кваліфікації
бібліотекарів використовуються нетрадиційні форми підвищення
фахового рівня, які стимулюють пошук, впровадження інноваційних ідей, виховання у бібліотекарів креативного мислення, створення та використання нових форм. Наприклад, Новомиргородська
РБ використовувала для підвищення фахового рівня бібліотекарів
нетрадиційні форми, серед яких: круглий стіл «Робота з користувачами різних вікових категорій: сучасні вимоги, традиції, інновації»,
бібліомікс «Посилення ролі бібліотек як центрів читацьких інтересів користувачів», ділова гра «Навігація в Інтернеті: шляхи професійного вдосконалення», ток-шоу «Патріотичне виховання дітей,
молоді та юнацтва в світлі сучасних подій», креатив-панорама «Бібліотека - правовий вектор громади». Працювала академія майстерності, темами занять якої були: «Використання традиційних та
інноваційних бібліотечних форм роботи в популяризації читання,
бібліотеки, книги», «Формування комфортного бібліотечного середовища для розвитку сімейного читання у сільських бібліотеках».
Користується популярністю серед бібліотекарів майстер-клас
«Цікаве з простого: шукаємо формулу успіху», діяльність якого
спрямована на розвиток професійних знань, умінь та навичок бібліотекарів. Підвищення професійних знань відбувалась також шляхом участі бібліотекарів у семінарах-практикумах «Довідковий
фонд бібліотеки: його стан, поповнення і використання»; «Бібліотеки: нові часи, нові можливості. Пошуки гармонії, шляхи трансформації»; «Портфоліо бібліотечного працівника, як само- презентація фахівця певного рівня».
Діяльність Гайворонської ЦБС відзначається використанням різноманітних форм і методів навчання бібліотекарів, професійних
знань, умінь та навичок. У системі підвищення кваліфікації використовуються різні форми:семінари, творчі лабораторії, дні творчої
ініціативи, майстер-класи тощо. Більшість із підготовлених та проведених заходів з підвищення фахового рівня відбуваються на базі
сільських бібліотек-філій.
Семінар «Сільська бібліотека: від обслуговування населення до
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співпраці з громадою» проходив у Сальківській сільській бібліотеці-філії Гайворонської ЦБС. У програмі: «Бібліотека-центр громади» - презентація завідуючої бібліотекою Величко В.М., «Любительський клуб «Мальва» - сучасний центр спілкування користувачів бібліотеки», година професійних таємниць «Просування книги і
читання». Учасники заняття переглянули та обговорили Свято картоплі «Її величність Картопля» за програмою засідання клубу за інтересами «Мальва», що діє при бібліотеці. Під час свята звучали
легенди, вірші, зачитувались уривки з творів українських письменників, звучали пісні про картоплю, розповідали про її цілющі властивості, відбулись конкурси «Картопляний банкет», «Хто найбільш
економний», «Знавці картопляних справ». На закінчення свята всі
пригощались різноманітними стравами з картоплі.
Творча лабораторія «Бібліотека-територія читання» проведена у
Гайворонській ЦРБ. Учасникам запропоновані: консультація «Проблеми читання у сучасному суспільстві та завдання бібліотек», дискусійна година «Не всі читають. Хто винен і що робити?», методичні поради «Форми і методи заохочення до читання: інноваційний
підхід», поради фахівця «Програми підтримки та розвитку читання», лекція - огляд «Сучасні автори -сучасним читачам», дискусійні
гойдалки «Сучасна художня література в колі читання бібліотекарів».
Для молодих працівників, які не мають фахової освіти чи практики роботи, діяв «Бібліоклас», під час занять розглядались питання щодо вивчення нормативно-правових документів, відбулись:
урок професійної майстерності «Кроки до читацької прихильності»,
актуальний діалог «Мовна культура бібліотекаря», методичний
практикум «Статистика як дзеркало бібліотечної діяльності», поради фахівця «Бібліотечні фонди: збереження та використання», день
методичної допомоги, творчий взаємообмін, майстер-клас «Вчимося бути бібліотекарями»; підготовлені огляд-рекомендації «Цікаві
ідеї та корисні знахідки в Інтернет - просторі», взаємовідвідування
масових заходів «Бібліотечне перехрестя», арт-реліз «бібліотечні
обжинки».
День творчої ініціативи «Я пропоную свій досвід» відбувся у
Котовській сільській бібліотеці Гайворонської ЦБС. У програмі заходу: година професійних таємниць «Родзинки бібліотечної майстерності», творча дискусія «Як підвищити рівень та авторитет бібліотек» бібліотечні посиденьки «Чому ми навчилися», ділові ігри
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«Сільська бібліотека – це...», «Імідж та мистецтво самопрезентації».
Під час майстер-класу «Як зробити бібліотеку успішною: поради досвідчених бібліотекарів», який відбувся у Гайворонській ЦРБ,
за участі бібліотекарів - початківців та досвідчених фахівців. Перед
учасниками виступила директор ЦБС Рейниш В.М. з доповіддю
«Професійність бібліотекаря – основна складова успіху роботи бібліотеки». Бібліотекарі переглянули мультимедійну презентацію
«Досвід, вартий запозичення», взяли участь у тренінгу «Як зробити
перший крок до успішності». Під час заходу розробляли емблеми
бібліотек, брали участь у грі «Ти – мені, я - тобі» та в «Аукціоні авторських ідей», обмінялись досвідом роботи.
Ще одним, не менш важливим, засобом реалізації творчого потенціалу бібліотечних працівників, розвитку його ініціативи в роботі є конкурси професійної майстерності. Конкурси мають на меті
стимулювати професійне зростання співробітників, розбудити в
них азарт до творчості. Для молодих бібліотекарів, що будують
свою кар’єру, - це спосіб перевірити свої сили, заявити про себе.
Крім того, у процесі підготовки згуртовуються колективи, а це - досить важливо.
Теми конкурсів можуть охоплювати найбільш істотні проблеми
професійної діяльності. Наприклад, це можуть бути питання сучасних тенденцій в обслуговуванні читачів, взаємодії бібліотеки з
органами місцевого самоврядування, організації роботи творчолюбительських об’єднань, традиційних та інноваційних моментів в
організації роботи бібліотек.
В Олександрівському районі відбувся конкурс на кращу креатив-ідею КреативКа» та районний огляд-конкурс «Майстер бібліотечних «І»-справ (інноваційних, інформаційних, інтеграційних, іміджево-рекламних). Серед найкращих проектів : «Поринемо у світ
книги» (Михайлівська), «Ми віримо у майбутнє твоє, Україно!»
(ЦРБ), «Я бажаю миру Україні!» (Красносільська), день рідного
краю «Село моє, краю зоряний…» (Букварська).
Олександрійська ЦМБ провела конкурс відео-презентацій «Презентую бібліомрію». Згідно з Положенням про конкурс учасники у
формі відео-презентацій або відеофільмів представили, яким чином
можна креативно, інноваційно покращити роботу своєї бібліотеки,
щоб привернути увагу користувачів, громади, партнерів до проблем
бібліотечної галузі у місті та показати, що бібліотеки здатні трансформуватись відповідно до вимог інформаційного суспільства.
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Підсумовуючи вищевикладене, підкреслимо, що принципово
важливим моментом є постійне навчання бібліотекарів. Традиційне
підвищення кваліфікації перетворюється на щоденну роботу з вивчення та впровадження у практику новітніх технологій. Збільшується значення самостійного навчання, і тому пріоритет у системі
підвищення кваліфікації має бути зміщений у бік відповідальності
кожного бібліотекаря за самостійне придбання професійних знань і
умінь.
Сьогодні користувач очікує від бібліотекаря, насамперед, якісного бібліотечно - інформаційного сервісу, вимагає застосування
ефективних пошукових тактик та інтелектуальних стратегій на базі
максимального використання світових документних ресурсів.
Основне завдання полягає в тому, аби визначити напрямки підвищення кваліфікації з врахуванням конкретних потреб бібліотек,
форми і методи навчання для різних категорій бібліотечних працівників.
БІБЛІОТЕКИ І СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО.
СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ
Реалізація проектів як чинник розвитку
соціального партнерства
Марія Гриб,
директор Олександрівської районної
бібліотеки для дорослих
Соціальне партнерство як необхідний інститут цивільного суспільства стало однією з основних функцій нашої бібліотеки, прогресивною формою її взаємодії з користувачами та різними організаціями. Сьогодні бібліотека, замкнута в собі, навряд чи здатна вижити, і саме цим викликана необхідність пошуку нових підходів до
співробітництва, розвитку сучасного мислення, оперативного реагування на основні події.
Вже понад 10 років Центральна бібліотека альтернативою
скромному, непомітному існуванню, обрала сучасну «прозору» бібліотеку, що «в усіх на слуху» і має сталу позитивну репутацію в
селищі.
Протягом п’яти років наша бібліотека виграла шість грантів. Це
- участь у другому та п’ятому етапі конкурсу «Організація нових
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бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» в рамках програми «Бібліоміст», де ми стали фіналістами конкурсу.
У третьому раунді проект районної бібліотеки «Дамо шанс засудженим у громаді» потрапив у «чудову десятку» і отримав грант,
бібліотека стала переможцем конкурсу «Сучасна бібліотека йде в
люди» - «Віртуальний світ у кожну домівку віддалених вулиць» - за
програмою «Бібліоміст».
Також районна бібліотека взяла участь в конкурсі проектів «Місце зустрічі – діалог» Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» - Антикризова гуманітарна програма
Міжнародного фонду «Відродження». У листопаді 2015 року ми
взяли участь у проекті УБА «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» за підтримки Європейського Союзу. Спільно з ОЖІС втілювали в життя
проект «Єдина країна – Единная страна».
Зрозуміло, що кожний донор хоче бачити, з якими організаціями, підприємствами бібліотека буде співпрацювати під час реалізації проекту.
Тож про партнерів проекту. ЦРБ тісно співпрацює з навчальними закладами селища, ліцеєм побутового обслуговування,
районною та селищною радами, РДА, відділом культури, службою
для сім’ї, дітей та молоді, ГО «Ми+», будинком культури, музеєм,
музичною школою, службою зайнятості населення, виправною колонією №104 у Кіровоградській області та іншими установами і організаціями селища.
Види соціального партнерства включають:
- громадянське партнерство (взаємодія з органами місцевої влади);
- партнерство з освітніми закладами;
- партнерство із закладами культури;
- партнерство із засобами масової інформації;
- партнерство з громадськими організаціями (творчими спілками, товариствами тощо);
- економічне партнерство (взаємовигідне співробітництв з підприємствами, бізнес-структурами, приватними підприємцями);
- партнерство з релігійними громадами і конфесіями;
- професійне партнерство (взаємодія бібліотек).
Уже впевнено можна говорити про те, що наша бібліотека за320

йняла особливе місце у системі соціального партнерства. Маючи
досвід роботи з населенням та інформацією, наша бібліотека стала
ключовою ланкою у налагодженні взаємин між суб'єктами соціального партнерства, які ґрунтуються на рівноправній, довгостроковій
і взаємовигідній співпраці сторін, що поділяють існуючі соціальні
проблеми і прагнуть вирішувати їх.
За допомогою зв'язків з громадськістю бібліотека повідомляє
населенню про себе, про ті можливості, які вона має, про свій фонд
та спектр бібліотечно-інформаційних послуг, формує позитивний
інформаційний образ, що змінює традиційне сприйняття її місцевою громадою і користувачем зокрема. Незважаючи на те, що в рамках соціального партнерства діяльність бібліотеки значною мірою
спрямована, насамперед, на соціальну і культурну сфери, партнери
вносять значний вклад у стабілізацію та поліпшення її матеріального становища, підвищують її статус як культурно-інформаційної
установи, яка самостійно формує культурну політику, заповнюючи
утворений у суспільстві ціннісний та інформаційний вакуум. Все це
збільшує популярність бібліотеки, залучаючи до неї прихильників,
друзів, меценатів, спонсорів. Представники органів влади, депутати
різного рівня - часті і бажані гості бібліотеки. У рамках проектної
діяльності тісна співпраця склалася із службою для сім’ї, дітей та
молоді, що фінансово підтримують наші соціальні комплексні програми, орієнтовані на родину. Налагоджено постійні контакти з комерційними структурами, але йдемо ми до них не як прохачі, а як
партнери з продуманими пропозиціями, що засновані на нестандартних підходах до вирішення актуальних для нас проблем. З деякими з них ми співпрацюємо вже понад 10 років. До речі, перші кроки
щодо впровадження нових інформаційних технологій було зроблено завдяки співробітництву з ГО.
Найбільш важливою складовою роботи з формування суспільної думки є стосунки із засобами масової інформації, які відіграють
позитивну роль у формуванні іміджу бібліотечної професії і бібліотеки загалом. Активно працюємо з районними газетами: «Вперед»,
«Рідне містечко», «Крила Олександрівщини» та обласною газетою
«Народне слово». Співпраця із ЗМІ багато в чому сприяла створенню привабливого образу бібліотеки, зростанню її авторитету та соціальній затребуваності.
У рамках реалізації проектів програми «Бібліоміст» ми знайшли
друзів у редакції місцевої газети. Завдяки сталим контактам бібліо321
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теки та висвітленню на сторінках газети ходу реалізації проектів
нашою бібліотекою її редактор Галина Шевченко взяла участь у
конкурсі програми «Бібліоміст» і стала переможцем, а газета друкує безкоштовно соціальні реклами.
Друзі бібліотеки. Не можна не відзначити ще одну групу друзів
бібліотеки в реалізації проектів, кількість яких з кожним роком зростає - це приватні особи.
Різноманітними є форми співробітництва бібліотек із громадськими організаціями: спільне проведення заходів, надання приміщень й аудиторії, інформаційне забезпечення керівників організацій та їхнього активу. При цьому відкриваються нові канали одержання інформації, з'являються можливості для залучення фахівців
суспільних структур для вирішення наявних проблем, а також умови для включення бібліотек до сфери інтересів громадськості.
Відродженню духовності сприяє соціальне партнерство бібліотек і православної церкви. Священнослужителі є гостями бібліотек,
сприяють поповненню фондів православною літературою, проводять заняття в недільних школах.
Як професійне партнерство можна розглядати спільну діяльність бібліотек, клубів, будинків культури, шкіл естетичного виховання, музеїв. Переважна кількість масових заходів у бібліотеках
проводиться за участю працівників закладів культури, а бібліотекарі, у свою чергу, забезпечують їх інформацією про нові надходження за фахом, добирають літературу для проведення різноманітних
заходів тощо. Соціальне партнерство як необхідний інститут цивільного суспільства й інформаційної установи сприяє підвищенню
престижу як самої установи, так і бібліотечного працівника.

Вада – не завада. Досвід, що руйнує стереотипи
(досвід роботи відділу абонемента ОУНБ ім. Д.І.Чижевського з
людьми з особливими потребами)
Наталія Білаш,
завідуюча відділом абонементу
ОУНБ ім. Д. І.Чижевського
Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння
розділити чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину,
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розрадити в горі та біді – це в характері нашого народу. Особливо
толерантного ставлення до себе потребують люди з обмеженою
мобільністю. Свій внесок у роботу з відвідувачами з особливими
потребами вносять бібліотекарі ОУНБ ім. Д.І.Чижевського.
Зустрічі, тренінги, голосні читання, майстер-класи, виставки
творчих робіт та фотовиставки, екскурсії; відзначення
Міжнародного дня білої тростини та Всесвітнього дня сліпих,
Всесвітнього дня поширення інформації про проблеми аутизму та
Міжнародного дня інвалідів… Ці та інші заходи проводять
працівники відділу абонементу.
Щороку 15 жовтня відзначається Міжнародний день білої тростини, в цей день зазвичай говорять про проблеми людей з вадами
зору. Але зустріч «Вада – не завада» була присвячена не проблемам, а навпаки – можливостям, незважаючи на функціональні обмеження. 16 жовтня 2015 року в обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. Д. І. Чижевського відбулася зустріч з громадськістю
кіровоградських мандрівників Сергія Філіпова і Наталки Севастьянової, які відвідали автостопом Грузію. Сергій і Наталія – давні відвідувачі бібліотеки, люди з вадами зору, які провели в Грузії 12
днів. За цей час вони оглянули дивовижні місця цієї країни, познайомилися з цікавими людьми та їхнім побутом, скуштували національні грузинські страви.
Під час зустрічі мандрівники продемонстрували світлини, які
робили під час подорожі: злиття річок Кури й Арагві, мандаринові
дерева, грузинські дворики з привітними господарями та свійськими тваринами... Під час подорожі непорозумінь з місцевим населенням не виникало. За словами Сергія, Наталія в цьому тандемі
була психологом і дуже швидко приймала важливі рішення. Натомість Сергій міркував як філософ, чим допомагав своїй супутниці.
Під час заходу у всіх присутніх був гарний настрій, атмосфера теплою і дружньою. Адже подорожуючі – люди в бібліотеці не
випадкові.Цікаво, куди і якою буде їхня наступна подорож?
Щороку 3-го грудня у світі відзначається Міжнародний день інвалідів, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році.
Відзначення цієї дати спрямоване на посилення уваги до проблем
інвалідів, захисту їх гідності, прав і благополуччя, інтеграції в суспільство. Міжнародний день інвалідів акцентує увагу суспільства
на перевагах, які воно отримує від участі інвалідів у політичному,
соціальному, економічному і культурному житті. Цей день є нага323
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дуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами. З нагоди Міжнародного дня
інвалідів працівники нашого відділу разом з організаціямипартнерами провели низку заходів. Зокрема, 30 листопада для людей з вадами зору в УТОСі відбулися голосні читання сучасної української жіночої поезії. Найбільше слухачам припали до душі вірші Ліни Костенко. В останній осінній день УТОСівці замріяно слухали «осінню» лірику поетеси:
Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: – Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим…
Багато з літературних творів, де так чи інакше задіяні люди з інвалідністю, є дуже тяжкими за сюжетом і не завжди мають казковий фінал. Всупереч цьому, бібліотекар абонементу Ірина Александрова ознайомила присутніх з творами, в яких люди з обмеженою
мобільністю зображені сильними духом, вправними, впевненими в
собі, адже такі сюжети додають позитиву та віри в подолання усіх
життєвих перешкод.
В Міжнародний день інвалідів у відділі абонементу можна було
ознайомитися з фотовиставкою «Діти, як діти». Їх автор – Людмила
Шукрута, голова ГО матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері». На світлинах представлені діти з особливими потребами: веселі й усміхнені, з друзями й батьками, вдома й на лоні природи, зі
святковим тортом та звичайною кашею… Це - звичайні дітлахи,
тільки ось доля з дитинства приготувала для них випробування.
Цього ж дня в ОУНБ ім. Д.І.Чижевського відбувся урочистий
захід, який провели працівники Регіонального центру фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт». Начальник Центру Олег
Соколовський підвів підсумки діяльності організації за 2015 рік.
Найкращим спортсменам та їх тренерам були вручені грамоти й
подяки. Вихованці спеціалізованої школи №3 виконали пісню
«Молитва за Україну».
Значна робота у відділі абонементу проводиться з незрячими та
слабозорими відвідувачами в рамках роботи Майданчика «ІнтерСвіт» для людей з вадами зору. Протягом року медіа-фонд відділу
поповнювався аудіокнигами та книгами шрифтом Брайля. Відтепер
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користувачі з вадами зору завдяки проекту «Книга Брайлем» зможуть читати книгу І.Франка «Захар Беркут» рельєфно-крапковим
шрифтом. В рамках проекту «Книга Брайлем», який спільно реалізується ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ», Благодійною організацією «Фонд родини Нечитайло» та ресурсним центром освітніх інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», відділ абонементу обласної бібліотеки ім.
Д.І.Чижевського отримав повість І.Я.Франка «Захар Беркут». Книга
видана у трьох томах шрифтом Брайля. Усі бажаючі можуть взяти
видання на певний термін додому. Нагадаємо, що у фонді відділу
абонемента є деяка кількість літератури за Брайлем: духовноканонічні видання, художня література для дорослих та дітей.
Як Ви вважаєте чи можна із закритими очима знайти в книзі потрібну сторінку чи розділ? А як бути в такому випадку незрячому
студенту? Зробити художню та навчальну літературу доступною
для людей з вадами зору має на меті проект, над яким працюють
спільно Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для
осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська політехніка» та Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» в партнерстві з академією «Svefi»
(Швеція). За словами Оксани Потимко – керівника Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська політехніка» DAISY- формат – є альтернативою рельєфно-крапковій книзі, брак
якої в Україні очевидний.
Що ж таке дейзі-бібліотека та дейзі-книга? Дейзі-книжка – це
озвучена книга, яка відрізняється від МР3-книжки кількома дуже
важливими речами. Чи не найважливіша з них – це функція навігації книжкою. Це означає, що за лічені секунди незряча людина
зможе знайти потрібний пошуковий елемент – чи то сторінку, чи то
параграф, чи то розділ. Таким чином, дейзі-книга стає незамінною
для сліпих студентів, учнів, фахівців. Створити книгу в форматі
DAISY може кожен бажаючий, потрібні лише певні навички та
програми. На сьогоднішній день в цьому форматі озвучено понад
2000 книг, серед яких шкільні підручники та підручники для ВНЗ,
художня література, книги з питань медицини, релігії, педагогіки,
історії…
Бібліотекарі Кіровоградської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Д.І.Чижевського долучилися до цієї важливої та бла325
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городної справи. В рамках роботи Майданчика «ІнтерСвіт» бібліотекарі відділу абонемента записують книгу нашого земляка, письменника, кіносценариста, члена Національної спілки письменників
України і Національної спілки кінематографістів України, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Жовни «Експеримент» в
дейзі-форматі. За твором «Експеримент» знято фільм «Ніч світла»
(режисер – Роман Балаян).
Цьогоріч вперше в бібліотеці відзначався Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму. За даними ВОЗ, сьогодні приблизно кожний 68-й новонароджений має прояви розладу
аутистичного спектру (РАС). До того ж кількість таких дітей продовжує зростати – приблизно на 13% за рік. Дитина з аутизмом
може народитися в будь-якій родині, незалежно від національності
та соціального статусу батьків.
2 квітня – у Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму. в нашій бібліотеці відбулася акція «Кіровоград у блакитному». Захід проводився спільно з громадською організацією
матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері». В акції взяли
участь діти з особливими потребами та їх батьки, голова ГО «Серце
матері» Людмила Шукрута, голова ГО «Об’єднання батьків дітей з
особливими потребами» Анна Бондарєва, отець Іван та отець Андрій, волонтери.
Аутичність – це коли людина цілковито заглиблюється в себе,
поринає у створений нею власний світ.
Учасники акції закликали активізувати зусилля задля того, щоб
діти та дорослі, які мають це захворювання, стали в майбутньому
повноправними членами суспільства.
Починати треба СЬОГОДНІ, щоб завтра наше суспільство стало
доступнішним таким дітям та відкрило для них широкі можливості.
Під час заходу діти і батьки мали змогу обрати майстер-клас на
свої уподобання та взяти в ньому участь, а допомагали їм волонтери. Цікавими, яскравими й веселими були розваги з аніматорами:
конкурси та мильні бульбашки, музика і сміх…
Закінчилася акція флеш-мобом. Діти разом з гостями роздавали
на вулиці перехожим блакитні кульки, цим самим привертаючи
увагу до людей з проблемою аутизму.
Ось так бібліотекарі «працюють за сумісництвом» лікарями
людських душ та психологами, щодня допомагаючи тим, хто цього
потребує.
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Соціальне партнерство та соціальна відповідальність
бібліотек Новоукраїнського району
Тетяна Козловська,
директор Новоукраїнської
районної бібліотеки
Я думаю, що ви всі погодитеся з тим, що у сучасних соціальноекономічних умовах розвитку суспільства стрімко зростає соціальний аспект бібліотечної діяльності. Сьогодні бібліотека є тією установою, яка може консолідувати громадськість на вирішення соціально значущих проблем і бере участь у становленні громадянського
суспільства в країні.
Вскочивши у СВ вагон швидкісного потяга під назвою «Мережа громадянської освіти…», ми з 2002 року почали суттєво змінювати імідж нашої бібліотеки і розгалужувати вектори своєї діяльності. До нас почали йти не лише за книгою, за інформацією, а й за
побутовою допомогою.
Ви пам’ятаєте бум, коли Діти війни почали масово оформляти
та подавати позов до Пенсійного фонду про нарахування пільгових
коштів. Ми були єдина, майже безкоштовна установа в місті, яка
швидко і кваліфіковано виконувала цю роботу, тож всі Діти війни
району були в нас, і ми, до речі, завдяки цьому отримали додатково
багато читачів – пенсіонерів, які, як ви знаєте, є дуже вдячними і
відданими читачами.
Потім пішов бум актуалізації вкладників Ощадбанку, і як ви розумієте, також всі ці люди були в нашій бібліотеці та в сільських,
які вже в 2010 році мали комп’ютери завдяки програмі «Бібліоміст»
і також надавали цю послугу. І знову ми мали нових читачів, які
відкрили для себе бібліотеку, і ходять до цього часу.
Майже паралельно з цим розпочалася електронна реєстрація на
зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти. До нас потяглися
випускники різних років, в тому числі і з сільської місцевості. Цю
послугу ми активно надаємо і понині, крім того ще додалася електронна подача документів до вищих навчальних закладів, в якій наші
бібліотекарі вже «профі».
Україна активно впроваджує електронне врядування, і ми вже
другий рік реєструємо діток в дитячі садки. Маємо, правда, нарікання від «мамочок», але не з нашої вини, а з вини дошкільних закладів, у яких існують проблеми із сайтами.
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Таких прикладів можна приводити багато: і про реєстрацію товарів на сайтах на кшталт «А – Укро», і про безкоштовні юридичні
приймальні, і про організацію теплих атмосферних заходів для людей з обмеженими можливостями, і навчання комп’ютерній грамотності наших користувачів «поважного» віку, і багато іншого.
Сьогодні все це сприймається як належне, як невід’ємна частина роботи бібліотеки, але напрацьовується воно роками разом з великою любов’ю до своїх користувачів та постійним підвищенням
рівня знань самих працівників бібліотек, аби бути компетентним у
всьому.
Також, намагаючись бути «в тренді», працюючи в проектах і
розуміючи перспективність і прогресивність цього напрямку, ми
самі почали створювати та реалізовувати проекти, такі як дворічний проект «МММ – містечко майбутніх мам» та «Академія здоров’я успішної людини». На мою думку дуже соціально відповідальні проекти, бо в першому ми долучили до роботи майбутніх мам,
вагітних жінок та найкращого в місті лікаря – гінеколога, а в другому, активно популяризували здоровий спосіб життя серед молоді,
яка знаходилася в групі ризику. Крім того був дворічний проект
спільно з ОЖІС « Майбутнє варто планувати»…
В цьому році ми реалізовували проект «З Україною - в серці» в
рамках якого дуже виважено, покроково проводили заходи з патріотичного виховання, залучаючи до цього, насамперед, молодь нашого ПТ, статусну, проблемну молодь.
Це щодо соціальної відповідальності, тепер щодо соціального
партнерства, яке на мою думку тісно переплітається з першим.
Сьогодні бібліотека, замкнута в собі, навряд чи здатна вижити,
а тим паче викликати інтерес у жителів громади.
На нинішньому етапі дуже важливо сформувати в суспільній
свідомості образ значущої, інтелігентної бібліотеки як головного
культурного та інформаційного центру. Адже саме вона стає тим
каналом, через який все більше представників різних верств населення приєднується до процесу співпраці, тут консолідується громадськість за соціальними проблемами, і це є дуже важливим для
розвитку партнерства та становлення громадянського суспільства.
Чим більше таких партнерів і чим кращі стосунки складаються з
ними, тим бібліотека більш дієздатна та ефективніше функціонує.
Всі партнери важливі, і не можливо когось виділяти, як більш,
чи менш потрібного, але наша бібліотека протягом багатьох років
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не мала тісних і дружніх стосунків з владою, тому в першу чергу
ми започаткували акцію «почесний бібліотекар». Я особисто запрошувала відомих, шанованих людей міста і представників влади
в тому числі, попрацювати бібліотекарями у відділі абонементу в
перші дні нового року. За чотири роки дії цієї акції в нас «попрацювали» більше 20 відомих особистостей нашого міста, а заслужений
вчитель України і добрий друг нашої бібліотеки Олександр Каєнко
вже сам знав, що 2 січня з 8.00 до 11.00 він працює в бібліотеці.
Мер міста Олександр Корінний також був всі чотири роки нашим
«почесним» бібліотекарем.
Ця акція дала нам змогу «заприятелювати» з багатьма посадовцями, які не лише більше зрозуміли сутність нашої професії, а й
побачили черги в бібліотеках, вникали в проблеми з надання і оформлення платних послуг, вивчали літературні уподобання наших
користувачів, відстоювали свою точку зору щодо власних уподобань.
Тепер ми легко і просто запрошуємо наших тимчасових співробітників на заходи, і практично відмов не було, а міський голова,
спілкуючись з молоддю на наших заходах, сам пропагує районну
бібліотеку, запрошує стати її читачем, брати участь в цікавих заходах.
Продовжуючи тему партнерства з владою, слід сказати про
улюблену форму зустрічей в бібліотеці – круглі столи. Звичайно,
вони потребують значної підготовчої роботи, але вони досить дієві,
бо кожен запрошений має змогу висловити свою думку по темі, коли йому зручно, коли є така потреба. Такі заходи не заформалізовані, досить ефективні щодо напрацювання певних зв’язків та перспективи подальшої співпраці.
Ще, працюючи в «Мережі...», ми активно залучали лідерів громадських організацій до співпраці, надавали їм допомогу у створенні власних проектів, консультували з питань інституційного розвитку, допомагали навіть проводити збори, писати протоколи, власне, мали з більшістю з них дружні партнерські стосунки. Як наслідок, можливо, я вже третю каденцію, шостий рік - голова Громадської ради при Новоукраїнській райдержадміністрації. (Хоч і важкий віз, але тягти його дає і великі можливості). І ще як приклад
можна привести, що сьогодні ми спільно з ГО ІОДЦ «Духовність»
реалізуємо проект «Активна громада – відкрита влада», підтриманий Єврокомісією, і як ви розумієте, влада тут задіяна дуже широ329
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ко. Крім того ми отримуємо від цього проекту значне поповнення
технічних засобів. Власне, саме це партнерство для нас дуже цікаве
і корисне.
Ну і як у всіх вас, напевне, районний центр зайнятості, який в
нашій допомозі зацікавлений навіть більше, ніж ми, районне управління юстиції, районний центр соціальних служб сімї та молоді,
центр дитячо – юнацької творчості, дитяча музична школа, а сьогодні ще й райвійськкомат - це все наші партнери, помічники, друзі
бібліотеки.
Сьогодні бібліотеки стають потрібні і корисні для тих організацій і установ, які раніше навіть не знали про наше існування, а тим
паче про наші послуги. Вже багато з них шукають нас, щоб укласти
угоду про спільну діяльність. Наприклад, нещодавно до мене звернулися представники нашого відділення Добровеличківського підрозділу кримінально – виконавчої інспекції УДПтС. З метою запобігання скоєння злочинів та профілактики правопорушень серед
засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та звільнених від відбування покарання з випробовуванням, надання цій
категорії соціальних послуг та сприяння у проведенні заходів профілактичного характеру. Угода підписана і вже проведено два спільних заходи.
Наші бібліотеки завжди відкриті для повноцінного, активного,
системного, рівноправного і, головне, відповідального партнерства.
Хотілося б більше професійного партнерства з шкільними бібліотеками. І хоча з бібліотекарями ПТУ ми співпрацюємо досить
тісно, ми для них і помічники, і колеги, але шкільні бібліотекарі
тримаються окремою групою, сприймаючи нас досить неоднозначно, потрібно ще багато працювати в напрямку налагодження повноцінного рівноправного партнерства.
Останнім часом ми активно працюємо з територіальним центром соціального обслуговування та з радою ветеранів, які запрошують наших працівників з інформаційними повідомленнями, звертаються по допомогу у створенні презентацій та фотоматеріалів.
Коли створювалися Вищі народні школи, ми, чесно кажучи, не
дуже вірили в їх довголіття, але члени нашої ВНШ настільки люблять і цінують ці заняття, що навіть не йдуть на літні канікули. Бібліотека є рівноправним партнером цієї школи, і, сподіваємося, ми
ще довго будемо співпрацювати.
Бібліотеки завжди були і є осередками спілкування творчих
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людей: письменників, художників, музикантів. Популяризація їхніх
творчих здобутків, допомога у виданні поетичних збірок підвищує
статус бібліотек як надійних соціальних партнерів, сприяє поповненню бібліотечних фондів краєзнавчими документами. Організація презентацій збірок місцевих авторів у бібліотеках робиться
професійно і разом з тим досить душевно, камерно, емоційно.
Звичайно, на шляху побудови соціального партнерства бібліотек є певні труднощі. Далеко не всі бібліотечні працівники володіють методологією розвитку дієвого соціального партнерства, не
завжди вміло вибудовують стратегію співробітництва і чітко визначають, чим може бути корисна та чи інша організація для самої
бібліотеки.
Бібліотечні працівники повинні усвідомлювати, які цілі переслідує соціальне партнерство, а саме: впровадження інновацій у діяльність бібліотек, здійснення соціально значущих проектів, адаптація до зовнішнього середовища, поповнення фінансових, матеріальних, інформаційних ресурсів.
Отже, можна сказати, що перспективи розвитку соціального
партнерства залежать значною мірою від самих бібліотек, і я хочу
всім побажати лише гарного, плідного ефективного, творчого та
взаємовигідного соціального партнерства.
Взаємодія бібліотеки та соціальних партнерів у вирішенні
екологічних питань регіону
Аліна Осокіна,
завідуюча відділом документів
з економічних, технічних та природничих наук,
керівник Орхуського центру екологічної інформації
ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
У сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства стрімко зростає соціальний ефект бібліотечної діяльності. Сьогодні бібліотека є тією установою, яка може консолідувати громадськість для вирішення соціально значущих проблем і бере участь у
становленні громадянського суспільства в країні.
Однією з прогресивних форм взаємодії бібліотек з різними
структурами та користувачами є соціальне партнерство.
Так, серед партнерів відділу документів з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ ім. Д. Чижевського та Орхуського
331

Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. Випуск 8

центру екологічної інформації, який діє при відділі можна виділити:
- громадянське партнерство (взаємодія з органами влади);
-партнерство з громадськими організаціями (політичними партіями, творчими спілками, об’єднаннями, молодіжними, екологічними організаціями, міжнародними фондами тощо);
- партнерство з освітніми закладами (управліннями, відділами
освіти, дошкільними, загальноосвітніми установами, вишами);
-партнерство з інформаційними організаціями (ЗМІ, видавництва, книготоргові організації, дизайнерські фірми);
-партнерство із закладами культури (будинки культури, музичні
школи, музеї, театри, творчі об’єднання народних майстрів).
Громадянське партнерство (взаємодія з органами влади).
Успіх у вирішенні існуючих екологічних проблем, безумовно,
залежить від злагодженої роботи всіх структур і постійної взаємодії
органів державної влади: обласної державної адміністрації та її управлінь, наукової еліти, навчальних закладів, громадських організацій і, звичайно, центрів інформації.
У 2009 році керівництво ОУНБ ім. Д. Чижевського звернулося
до Кіровоградської обласної ради з пропозицією створити на базі
бібліотеки Орхуський центр екологічної інформації (далі Центр).
Сесія обласної ради визнала за доцільне створення Центру на базі
спеціалізованого відділу бібліотеки.
В жовтні 2009 року державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградської області (зараз департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА) та
бібліотека уклали договір з метою співпраці у створенні та організації роботи Центру при відділі документів з економічних, технічних та природничих наук для забезпечення мешканців регіону актуальною, повною та оперативною інформацією з питань екології.
З 2010 року Центр активно працює і екологічна просвіта населення - один із основних напрямків його роботи.
Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації Центру надаються річні звіти про стан навколишнього середовища в Кіровоградській області, матеріали засідань координаційних Рад, спеціальні аналітичні звіти, статистичні узагальнення. З
2012 по 2015 рік департаментом було профінансовано проведення
заходів, придбання літератури та передплата періодичних видань на
суму понад 100 тис. грн.
Хочу звернути увагу на основних соціальних партнерів з орга332

нів влади: управління агропромислового розвитку Кіровоградської
облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Кіровоградської ОДА, обласне управління лісового та мисливського господарств, Державний центр “Облдержродючість”,
Кіровоградська дослідна сільськогосподарська станція, департамент Пенсійного фонду України в Кіровоградської області, департамент соціального захисту населення, обласне управління водних ресурсів, лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Кіровоградської гідрогеолого-меліоративної партії, тощо.
Форми роботи екологічного центру різні, сучасні та ефективні.
Це, насамперед, науково-практичні конференції, круглі столи, тренінги, презентації книг, до участі в яких запрошуються представники влади.
Серед найбільш резонансних заходів, які організовувалися в
рамках роботи Центру: круглі столи “Вода і безпека харчування”
(захід був організований спільно з обласним управлінням водних
ресурсів і присвячений Всесвітньому Дню води), ”Екологічний туризм: сучасні концепції розвитку” (спільно з органами державного
самоврядування та туристичними агенціями), «Нетрадиційні джерела енергії: пошук, розвиток та використання», “Чиста вода річок
басейну Південного Бугу – мета, яка нас об’єднує”, (останній був
присвячений Дню Південного Бугу); природоохоронні акції до Дня
довкілля; презентації наукових видань: монографії авторського колективу В. Ляшенка, Ф. Топольного, М. Мостіпана і Т. Лісової
“Екологічна безпека уранового виробництва”, монографії професора, КДПУ ім. В.Винниченка Анаталія Кривульченка “Водні об‘єкти
Кіровогорадської області”.
Партнерство з громадськими організаціями.
Різноманітними є форми співробітництва Центру з громадськими організаціями: спільне проведення заходів, надання приміщень
й аудиторії, інформаційне забезпечення керівників організацій та
їхнього активу. При цьому для бібліотеки відкриваються нові канали одержання інформації, з'являються можливості для залучення
фахівців суспільних структур для вирішення наявних проблем, а
також умови для включення бібліотек до сфери інтересів громадськості.
В рамках співпраці Центр та громадські організації проводили
різноманітні заходи з екологічного виховання громадян шляхом
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залучення широких верств населення до охорони довкілля, спільні
проекти, програми: природоохоронні акції, флеш-моби, музичні,
літературні вечори, конкурси, фестивалі, тренінги, засідання віталень, фотовиставки, виставки робіт членів гуртків рукоділля з природних матеріалів тощо.
З найактивніших партнерів Центру серед громадських організацій: дитяча громадська організація «Флора», обласна дитяча громадська екологічна організація «Біосвіт», Всеукраїнська екологічна
ліга, міський осередок Всеукраїнської екологічної ліги, міська громадська організація ветеранів “Союз Чорнобиль України”, обласна
організація Товариства Червоного Хреста України, громадська організація «Територія успіху», місцевий осередок Всеукраїнської
екологічної громадської організації «МАМА – 86», клуб «Мандрівник», громадська організація “Єлисаветградський Узвіз”, міська
громадська організація захисту тварин “БІМ”.
Маючи великий інформаційний потенціал, напрацьовані зв'язки
з різними державними, громадськими структурами Центр стає ініціатором проведення різноманітних акцій, реалізації спільних проектів та програм. Так в рамках співпраці були проведені такі заходи: громадське обговорення інвестиційної заявки на будівництво
сміттєпереробного комплексу в м. Кіровограді, засідання круглого
столу «Екологічні проблеми Кіровоградської області та шляхи їх
розв’язання» (організатор ВЕЛ), виставка робіт декоративноужиткового мистецтва “Пташиний дивосвіт” до Міжнародного дня
птахів, відкриття виставки світлин та організація благодійної акції
“Березневий Блюз”, присвячених захисту безпритульних тварин,
пересувна виставка плакатів, присвячених сучасним екотехнологіям ”Екологічне життя людей” (ВЕГО “МАМА-86”), виставка робіт
учасників обласного творчого конкурсу - ярмарку екологічних ідей
“Школа майбутнього - це Еко-школа”.
Партнерство з освітніми закладами.
Традиційними партнерами бібліотек завжди були і залишаються освітні заклади. Інформаційна підтримка навчального процесу –
одне з головних завдань, які стоять на сьогодні перед бібліотеками.
Інформування викладачів шкіл, середніх та вищих навчальних закладів про нову методичну літературу, залучення школярів та студентів до бібліотечних заходів – традиційні форми співробітництва.
В рамках соціального партнерства з методичними центрами, відділами освіти, працівниками Центру проводилися виступи з оглядами
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нових методичних видань з фондів бібліотеки під час проведення
педагогічних нарад, серпневих педагогічних конференцій, презентації нових надходжень видань, організація виставки-консультації
«Бібліотеки на допомогу навчальному процесу».
Орхуським центром екологічної інформації накопичений багатий досвід виставкової роботи в галузі екологічної просвіти. Експозиції різноманітні не лише за змістом, але й за формою: виставки
творчих робіт, малюнків, виставки робіт учасників Всеукраїнських
та обласних конкурсів екологічного спрямування, фотовиставки,
фотоконкурси, виставки творчих робіт місцевих майстринь з використанням природних матеріалів.
Заслуговує на увагу робота з екологічного виховання дітей та
підлітків, яка започаткована ще у 2009 р. З метою виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, протягом останніх років працівники Центру під час роботи літніх шкільних майданчиків багато уваги приділяють екологічній освіті. Дітям
пропонуються перегляди пізнавальних фільмів про тварин, різноманітні конкурси, майстер-класи, ігри, вікторини екологічного
спрямування. Головна мета таких ігрових та пізнавальних занять формування екологічної свідомості та екологічної культури підростаючого покоління. Така робота проводиться системно і організовано, ми співпрацюємо з багатьма школами та іншими навчальними закладами, плануємо запровадження нових цікавих форм спілкування.
В рамках проекту “Орієнтири - майбутнє”, започаткованого
Центром у партнерстві з міським центром соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді відбуваються тренінги “Еко-орієнтири: формування екосвідомості особистості”. Тренінги привертають увагу молоді до проблем екології, сприяють формуванню екологічно свідомого ставлення до навколишнього природного середовища, активної громадянської позиції щодо охорони та збереження природних
ресурсів, підвищують рівень екологічної культури молоді міста,
впровадження набутих знань в життя.
Партнерство з інформаційними організаціями.
Взаємовідносини із засобами масової інформації – необхідна
умова створення нового образу бібліотеки і привабливості її послуг.
Найбільш ефективна співпраця – з місцевими електронними засобами масової інформації, які регулярно друкують матеріали про
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діяльність Центру, звіти про заходи, запрошення до участі у різноманітних акціях, висвітлюють екологічні проблеми, які вирішує
Центр спільно з соціальними партнерами.
Неординарно та цікаво проводиться наочна популяризація екологічної та природознавчої книги. Книжкові виставки можна переглянути в розділі віртуальні виставки на сайті бібліотеки
(http://library.kr.ua/bookexibit/). Продовжується така форма роботи,
як популяризація літератури, щоквартально на сайті бібліотеки в
розділі Центру розмішуються огляди літератури з актуальної екологічної тематики (http://library.kr.ua/orhus/zmi.html). Всі масові заходи висвітлюються у засобах масової інформації.
Партнерство з установами, закладами культури та творчими об’єднаннями.
Як професійне партнерство можна розглядати спільну діяльність
бібліотек, клубів, будинків культури, шкіл естетичного виховання,
музеїв. Переважна кількість масових заходів, які відбуваються в
Центрі, проходять за участю працівників закладів культури.
В рамках надання методичної допомоги бібліотекам області
проводяться майстер-класи, тренінги, презентації в галузі екологічної освіти, які спрямовані на узагальнення та поширення кращого
досвіду, підвищення рівня професійних та екологічних знань бібліотечних працівників, підвищенню якості роботи в даній галузі.
Щороку працівники Центру аналізують діяльність бібліотек області
з питань екологічної просвіти населення та розробляють рекомендації щодо покращення роботи бібліотек з цього напрямку.
Підсумовуючи висвітлений досвід, можна констатувати, що
взаємодія бібліотеки з різними структурами та користувачами в рамках соціального партнерства дає можливість постійно шукати
ефективні інноваційні методи роботи з усіма верствами населення,
використовувати можливості всіх доступних інформаційних технологій, взаємодії з природно-ресурсними і природоохоронними організаціями, науковими центрами, освітніми установами, що позитивно впливає на підвищення екологічної свідомості громадян та
дбайливого ставлення до навколишнього середовища.
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Соціальне партнерство:
бібліотечні акції, які гуртують громаду
Світлана Приймак
завідуюча відділом
соціокультурної діяльності
ОУНБ ім..Д.І.Чижевського
Соціальне партнерство в бібліотечній справі - це комплекс багатоваріантних відносин між суб'єктами партнерства (за умови ініціативної ролі бібліотеки), метою яких є ресурсне, організаційне, інтелектуальне забезпечення максимального задоволення соціокультурних потреб місцевої громади.
Основними принципами, на яких грунтується соціальне партнерство в нашій роботі, є:
- принцип активності;
- принцип взаємної зацікавленості;
- принцип рівноправності партнерів;
- принцип взаємної відповідальності;
- принцип систематичності і плановості.
Зокрема, перший принцип - активності - полягає в тому, що бібліотека не чекає, поки хто-небудь звернеться до неї з інших організацій з пропозицією про спільну діяльність, а ми активно шукаємо партнерів, спроможних сприяти розвитку, удосконаленню форм
і методів роботи, інвестуванню і реалізації проектів, спрямованих
на найбільш повне та якісне задоволення потреб населення в інформації. Всі інші принципи я проілюструю на прикладах.
Серед просвітницько-рекламних заходів, що проводить обласна
бібліотека ім. Д. Чижевського, можна назвати найбільш яскраві:
«Щедрий вечір», «Бібліофестиваль на Великій Перспективній», «30
вересня - День відкритих дверей», «День незалежності України». Ці
акції є багатолюдними і неодмінно викликають щирий інтерес серед мешканців міста.
Кілька слів про традиційні акції. Сучасні, динамічні і жваві ‒
щедрий вечір, бібліофестиваль проводяться лише кілька років поспіль, але за цей час вони стали улюбленими святами кіровоградців, які чекають їх протягом року. В сучасному комерціалізованому суспільстві люди, незважаючи на вік і активність, цілковите
занурення у світ електронних технологій, маючи обмеження в доступі до платних освітніх, дозвілевих послуг все ж потребують
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місця зустрічі для спілкування, обміну досвідом, ідеями, комфортного відпочинку, ут.ч. ‒ всієї родини. І бібліотека пропонує такий
майданчик, де вільно і безперешкодно можна отримати інформаційно-дозвілеві послуги в комфортній атмосфері. Ніч у бібліотеці ‒ не нова ідея, вже багато років такі заходи проводяться в
країнах Європи, успішно реалізують наші вітчизняні бібліотеки, є
досвід і в бібліотек області. Щедрий вечір, бібліофестиваль, літній
читальний зал в міському парку – це, насамперед, зміна стереотипів, привернення уваги до розкриття бібліотечних можливостей і
сервісів сучасного культурного центру.
Щедрий вечір більше позиціонується як розважальне дійство,
вхід куди вільний усім. Але найбільше такому заходу раді люди і
зокрема діти з функціональними обмеженнями, вихованці обласних
дитячих будинків, молодь у складних життєвих обставинах,
соціально-неблагополучні родини, які не мають матеріальної можливості відвідувати комерційні розважальні заклади. Для них це
практично єдина можливість долучитися до новорічно-різдвяних
свят без фінансових затрат. Тож секрет успіху нашого щедрого вечора полягає в тому, що ми спільно з нашими партнерами влаштовуємо свято для кіровоградців, які потребують уваги і турботи.
Дякуємо волонтерському активу відділу мистецтв, які багато сил,
власних ресурсів, уваги вкладають у наші великі щорічні акції: майстрині Лариса Гарбузенко, Людмила Кривенко, Лариса Кулініч, Ірина Зантарія, Вікторія Пухинда, Наталія Федорова, які проводять безкоштовні майстер-класи, Наталія Корнілова, Валентина Орловська,
Наталія Янчукова, Емма Варивода, Микола Тупчієнко, Володимир
Могилюк, Юрій Тютюшкін, Володимир Нагорний – це їхні колекції
артефактів стали доступними нашим відвідувачам на дотик.
Бібліофестиваль на Великій Перспективній і день відкритих
дверей 30 вересня мають дещо іншу спрямованість. Це - суто
бібліотечні свята, присвячені книзі, читанню, нашим новим
інформаційним послугам. Саме на таких заходах ми презентуємо
нові програми (наприклад, традиційні літні - Бібліотека – острів
фантазії і творчості та школа мистецтв). День відкритих дверей - це
унікальна можливість показати наші нові надходження, книги, які
стануть вчителями, порадниками, друзями наших користувачів. Тут
варто згадати рекламно-поліграфічне видавництво Імекс, на чолі з
директором Тамарою Саміляк, що постійно долучаються і в цьому
році надали призи для учасників літературних конкурсів.
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Вже традиційними стали літні вуличні акції - святкування Днів
незалежності України, що проводяться спільно з обласним управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді. На прибібліотечному майданчику, просто неба кожен відділ представляє найкращі,
найяскравіші, найоригінальніші видання, створюється загальна
композиція „Українська книга в роки незалежності України”. Діапазон тем – різноманітний: історія України, культура, мистецтво,
економіка, право, філософія, психологія, природа. Дуже багато подарункових, презентаційних книг та цінні, єдині в бібліотеці видання. Разом з книжковою одночасно працює і виставка декоративноужиткового мистецтва „З любов’ю до України”, де представлені
роботи місцевих майстринь та творчих спілок. В цей день ми не
лише показуємо наші мистецькі та книжкові багатства, але й проводимо інтерактивне опитування громадян „Україна - країна європейська”. Спочатку більше активності зазвичай проявляє молодь, а
під завершення висловити свої думки пропонують літні люди. Загалом, це позитивні враження і позитивний досвід для нас, фахівців-бібліотекарів.
На вимогу сьогодення виникли акції в бібліотеці на допомогу
українській армії та співвітчизникам, які стали сьогодні вимушеними переселенцями, бібліотека творить добрі справи спільно зі своїми читачами-волонтерами. Я лише назву акції, які згуртували нашу
громаду темою героїзму, мужності, самовідданості молоді у захисті України від зазіхань на її цілісність і незалежність.
Торік у квітні за ініціативи директора бібліотеки Олени Миколаївни Гаращенко, колектив долучився до загальнодержавної акції »Допоможи українській армії» і зібрали кошти на придбання технічних засобів. Протягом року для військових триває акція “Листи
вдячності для української армії”. Напередодні Дня незалежності України у бібліотеці був організований майстер-клас Ірини Кудревич
«Захисні обереги для солдатів зони АТО». Майстриня вчила виготовляти текстильні обереги з найдавнішими слов’янськими захисними
символами, які ми теж передали нашим захисникам.
Уже понад рік триває благодійна акція «Подаруй тепло захиснику Батьківщини: в’яжемо шкарпетки разом», кураторство над акцією взяли наші колеги з відділу економічних, технічних та природничих наук під керівництвом Аліни Осокіної. Ми залучили небайдужих кіровоградок в’язати вовняні шкарпетки та інші теплі речі.
Щиро дякуємо нашим колегам-бібліотекарям, а також хочемо від339
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значити Ольгу Погорєлову – волонтера зі стажем. З самого початку
акції «Подаруй тепло захиснику Вітчизни: в‘яжемо шкарпетки разом» вона стала її активісткою. Особисто для воїнів АТО пані Ольга зв‘язала понад 200 пар теплих шкарпеток, за що отримала подяку
від бібліотеки. Ольга продовжує дарувати тепло нашим захисникам, бо вона - людина небайдужа і не стоїть осторонь від проблем
сьогодення.
7 березня у нас відбувся Благодійний ярмарок «Мерцишор»,
який ініціювали майстриня Валентина Добровольська, Благодійний
фонд «Берегиня Миру» (Юлія Шкурупій) та ОУНБ ім. Чижевського.
Кошти, зібрані під час цього благодійного продажу, ми передали на
лікування пораненого кіровоградця, як його назвав лікар «Українського Маресьєва» - Вадима Довгорука. Проте на цьому доброчинність не закінчилась. Організатори створили інтернет-аукціон, де усі
бажаючі можуть придбати вироби декоративно-ужиткового мистецтва, а також кращі поробки, які створені дітьми в Літній школі мистецтв. Кошти від продажу також передаються нашим захисникам.
Регіональний Благодійний Фонд «Відкрита Україна» cпільно з
Департаментом соціального захисту населення Кіровоградської
ОДА кілька років проводить обласний фестиваль «Коло друзів», в
якому беруть участь творчі колективи, мистецькі студії, торгові марки, підприємства Кіровоградщини. До участі в акції другий рік поспіль долучаються працівники відділу документів з економічних, технічних, природничих наук, які проводять благодійні майстер-класи
з технік декоративно-ужиткового мистецтва не лише в Кіровограді,
але й в Олександрівці, Знамянці. Цей благодійний фестиваль розпочинався з мети поєднання друзів через щире спілкування, вираження доброзичливості намірів та прагнення жити в дружбі під мирним
небом. Нині «Коло друзів» допомагає родинам та дітям воїнів АТО.
Отже, бібліотека не лише проводить власні акції на підтримку воїнів
АТО і їхніх сімей, але й долучається до регіональних ініціатив.
Не можу оминути акції турботи і доброти, які проводяться для
людей літнього віку. Турбота про людей похилого віку – справа
усього суспільства, і бібліотека хоч невеликими можливостями надає моральну підтримку літнім людям. На травневі свята, до Дня
ветерана у жовтні, до Дня інваліда у грудні проводяться великі заходи, з виступами народних колективів, читанням поезій, чаюванням для наших користувачів елегантного віку. Традиційно такі заходи проводяться спільно з Кіровоградською обласною організаці340

єю Товариства Червоного Хреста України та Територіальним центром соціального обслуговування м. Кіровограда. Відділ мистецтв
вже три роки поспіль дотримується своєрідної традиції: перед Днем
Перемоги 9 травня учасники аудіо - проекту «Голоси з війни» - діти
війни отримують букет квітів - білих тюльпанів, які безкоштовно
надає кіровоградка Галина Поверенна. Це лише невелика подяка
людям старшого покоління за їх мудрість, практичний життєвий
досвід, невичерпну енергію, оптимізм та активну громадську позицію, які мають стати взірцем для юного покоління. Ці акції проводяться до певних свят, проте протягом року літні люди є постійними активними учасниками інших заходів бібліотеки.
Ще один напрям роботи - спільні з громадською організацією
ОЖІС Коаліційні акції, що проводяться у місцях найбільшого скупчення людей з інформаційно-просвітницькою метою.
Так, члени Всеукраїнської коаліції громадських організацій, які
працюють у сфері протидії торгівлі людьми та громадська організація «Обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва»
спільно з обласною бібліотекою ім. Д.Чижевського за підтримки
представництва в Україні Міжнародної організації з міграції (МОМ)
18 жовтня провели в Кіровограді Всеукраїнську акцію «Європа без
торгівлі людьми» в рамках відзначення Європейського дня боротьби
з рабством з метою підвищення обізнаності населення щодо питань
торгівлі людьми та безпечної міграції. 2 грудня вищеназвані організатори проведуть автопробіг «На запчастини - тільки машини!»,
присвячений Міжнародному дню боротьби за скасування рабства з
метою інформування громади щодо ризиків та небезпек, пов'язаних
із участю у незаконній трансплантації органів.
Акції відбудуться ОДНОЧАСНО в 17 містах України в місцях
найбільшого зосередження людей. ОЖІС, яка тісно співпрацює з бібліотекою, є членом ще однієї Всеукраїнської коаліції - з репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, куди входить близько 50 членіворганізацій з 13 областей України. В травневий Тиждень планування
сім’ї проводяться інформаційно-просвітницькі акції, спрямовані на
інформування населення щодо збереження репродуктивного здоров’я, захисту репродуктивних прав, забезпечення потреб у якісних
послугах з планування сім’ї кожної людини в Україні.
Партнери, з якими проводяться заходи – департаменти: культури, туризму та культурної спадщини, екології та природних ресурсів,
соціального захисту населення, освіти і науки, а також управління
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регіонального розвитку, містобудування та архітектури, управління
комунікацій з громадськістю, служба у справах дітей, військові частини, кіровоградські навчальні заклади І–IV рівня акредитації, музичні школи, благодійний фонд “Наша Родина”, Кіровоградське регіональне представництво «Армія спасіння», рекламне агентство «Хороший знак», обласне управління Державної служби з надзвичайних
ситуацій.
Мета Акцій: підвищення якості життя місцевої громади шляхом
надання сучасних інформаційно-просвітницьких послуг у бібліотеці,
яка є центром громади; сприяння становленню соціально активних
громадян через організацію миротворчого процесу, насамперед підтримки захисників Вітчизни.
Завдання Акцій: створити комфортний простір для громадян різного віку, стану здоров’я, освіти, надавати можливість отримувати
інформаційні послуги кожному відповідно до власних потреб; побудувати довготривале партнерство з творчими спілками, видавництвами, громадськими та іншими організаціями; просвітництво і налагодження тісних контактів з освітніми та іншими навчальновиховними закладами.
Акція, якою б велелюдною не була, вона не може охопити більше 1тис. осіб, тож на допомогу нам приходять засоби масової інформації. Місцеві телевізійні компанії, обласне радіо, газети, інтернетвидання здатні поширити інформацію не лише в Кіровоградському
регіоні, а й далеко за межами області. Тож ми щиро вдячні нашим
партнерам - кіровоградській телерадіокомпанії, телерадіокомпанії
ТТВ, газетам Народне слово, Кіровоградська правда, Нова газета,
Вечірня газета, Наше місто, Первая городская, Украина-центр, інтернет-виданням - Весь Кіровоград, Новини Кіровоградщини, Гречка,
Рідний Кіровоград, Тусовка, Точка доступу, Факти Єлисаветграда та
ін., які розуміють важливість діяльності бібліотек в громадському
просторі і активно її висвітлюють.
Підсумки: бібліотечні акції насамперед покликані виконувати
три головні завдання:
– змінити стереотипи про бібліотеку, яка зараз відкрита для громади і працює по новому;
– позиціонувати бібліотеку як центр громади, який працює заради неї та в її інтересах;
– створити нові комунікативні канали для популяризації книги,
читання, діяльності бібліотеки в цілому.
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Завдяки акціям навколо бібліотеки згуртувалися люди різного
віку, різного статусу, різних професій. Отже, творчими пошуками і
напруженою роботою було ще раз підтверджено основний принцип
діяльності нашої бібліотеки: «Нам потрібні всі, а ми всім - корисні!».

Громадою добро творити: спільна діяльність бібліотеки,
влади, громади щодо вирішення місцевих проблем
Катерина Сокуренко,
директор Світловодської
районної бібліотеки
У сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства
стрімко зростає соціальний ефект бібліотечної діяльності. Сьогодні
бібліотека є тією установою, яка може консолідувати громадськість
щодо вирішення соціально значущих проблем і бере участь у становленні громадянського суспільства в країні.
Активна життєва позиція – одна з характерних рис сучасного бібліотекаря. Варто відмітити, що на виборах, які відбулися 25 жовтня
2015 року до сільських рад обрано бібліотечних працівників Стецунову Т. Ф. та Ненько Н. М., членами виконкомів стали Стеценко В.
В., Куліш М. С., Скринько Н. І. І тут знаходить своє підтвердження,
що людина не може бути не залежною від суспільства, людей, що її
оточують. Громадська і бібліотечна робота переплітаються.
Цього року бібліотекар І категорії районної бібліотеки Гуріна Т.
В. проходила навчання в м. Одесі на тренінгу «Діалог у громаді».
Здобуті знання сприяли вирішенню багатьох соціальних проблем
громади с. Нагірного. Село Нагірне – колишня околиця районного
центру Новогеоргіївська. Так сталося, що під час переселення із зони
затоплення перенесли братські могили до м. Світловодська, а одна з
них, що розташована на околиці тодішнього міста, залишилась. Про
неї забули всі, крім жителів села. Вона навіть не внесена до реєстру
військових поховань. Тож цього року з ініціативи працівників культури та за підтримки підприємців Склярових-Костик це місце впорядковано, встановлено пам’ятну плиту, поставлено огорожу.
Заслуговує на увагу досвід взаємодії Глинської та Григорівської
сільських бібліотек з органами місцевої влади. Робочий тиждень в
них починається з наради у сільського голови, на якій обговорюються актуальні та першочергові проблеми кожної організації та устано343
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ви на території села. Як і в кожній бібліотеці, що знаходиться на
центральній садибі села, тут створено Публічні центри регіональної
інформації. Бібліотеки впевнено виступають посередниками між місцевою владою та жителями сіл, забезпечуючи прозорість прийнятих владою рішень. Тут створено Банк пропозицій місцевій владі. В
інформаційному центрі бібліотек в окремих папках-досьє зібрані рішення виконкому, постанови сесій, розпорядження сільського голови. У місцевої громади користуються популярністю матеріали з
найактуальніших питань сьогодення: Економіка району Охорона
здоров'я, Соціальний захист малозабезпечених сімей; Запобігання
торгівлі людьми; Для Вас, ветерани Великої Вітчизняної війни; Діти
війни;, учасники АТО, фактографічні дані про діяльність установ,
організацій, що діють на території села.
Працівники бібліотек систематично інформують односельців
про нові надходження з питань діяльності органів місцевого самоврядування, змін у законодавстві України. Актуальними і корисними
є матеріали рубрики: Майбутньому пенсіонеру, в яких зібрані нові
законодавчі документи, що забезпечують пенсійну реформу. Книжкова полиця «Фонд соціального захисту повідомляє» знайомить мешканців села про зміни у соціальній сфері, пільгове забезпечення
різних груп населення. Тут представлено зразки оформлення субсидії, допомоги на дітей тощо.
У центрі уваги бібліотекарів та читацького активу завжди був і є
користувач. Зосередившись на основних, найважливіших інформаційних потребах громади, бібліотеки визначили одним з пріоритетних напрямів своєї роботи надання інформаційно-консультативної
допомоги конкретним групам громадян села, особливо молоді, людям похилого віку, безробітним та малозабезпеченим. Враховуючи
життєві потреби, стан душі, позицію кожного жителя бібліотекарі
знаходять індивідуальні підходи в роботі, і це створює їм авторитет
доброго і мудрого порадника. Така багаторічна послідовна праця
дає свої результати. Сьогодні бібліотеки стали центром духовного
спілкування, серцем усієї місцевої громади. Свідченням цього є той
промовистий факт, що Глинська сільська рада, очолювана Різаєвим
А. Т. знайшла можливість зроботи якісний ремонт, придбати нові
сучасні меблі, щороку виділяє кошти як на придбання літератури,
так і на передплату періодичних видань, а Григорівську сільську бібліотеку переведено в просторе та опалюване приміщення.
У користувачів бібліотек є впевненість у тому, що тут їх зрозу344

міють, дадуть добру пораду, нададуть допомогу. Тут вони отримають відповіді на запитання, які їх хвилюють. Особливо це важливо у
сільській місцевості, де немає соціальних служб, відповідного зв'язку, телефонів довіри. У книгозбірнях завжди багатолюдно, читачі
мають можливість ознайомитись з новими виданнями, відвідати цікаві заходи, взяти участь у дискусіях за круглим столом тощо.
Багата розмаїттям тематики масових заходів соціокультурна діяльність бібліотек. Традиційними стали Дні сільського голови та дні
сільського депутата.
Батьківщина для кожного починається з рідної домівки, чистої
роси, материнської пісні, рідної мови. Щоб по-справжньому любити
свій край, треба його добре знати, і саме такі знання є своєрідним
містком, що єднає покоління. Враховуючи інтерес відвідувачів до
подій минулого Захарівська сільська бібліотекою тісно повязує
свою роботу з роботою музею історії села, веде копітку пошукову
роботу, основою якої є вивчення історії села, історії бібліотеки, відродження імен видатних людей краю, збирає легенди, перекази старожилів тощо. В результаті цієї роботи зібрані унікальні матеріали з
історичного минулого та сьогодення села, його звичаї, традиції, які
акумулюються в папках та альбомах «Діла і люди нашого села»,
«Моє село – мої односельці», «Ніколи втрат не переплачеш», підготовлено матеріали для друку «Легенди рідного краю». Надзвичайно
цікаві матеріали зібрано про жителів села, адже їх родинне коріння
пов’язане з Іллею Даниловичем Дібровою, Олесем Станіславовичем
Довгим, російським письменником Сергієм Пономарьовим. Окремим напрямком дослідницької роботи – духовна історія «малої Батьківщини». Тут зібрано матеріали про о. Адріана, священника ВАндрусівської церкви, якого приєднано до списку Великомучеників
Олександрійської Єпархії. Районною бібліотекою підготовлена
пам’ятка читачам про Василя Поріцького, засновника української
радянської гідрометеорології, теж сина священника цієї ж церкви.
Цього року бібліотекар Захарівської бібліотеки запропонувала своїм юним користувачам бібліотекскурс «Стежками рідного
краю». До бібліоекскурсу готуються заздалегідь. В бібліотеці діти
знайомляться з майбутнім маршрутом заочно, де вони будуть проходити та що бачити і вивчати. Мандрівки присвячуються і квітам
рідного краю, і лікарським рослинам, і деревам, а потім вирушать у
мандрівку, яка завершується смачним обідом, приготовленим на
свіжому повітрі.
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Одним з пріоритетів діяльності бібліотеки є виконання соціальної і гуманістичної функції, а саме, робота з користувачами похилого
віку, самотніми громадянами, людьми з особливими потребами. Роботу з цією категорією користувачів тісно пов’язують з роботою соціальних працівників та роботою районного територіального центру.
Згідно з угодою з терцентром в районній бібліотеці працює виїзний
університет людей третього віку. До його діяльності активно залучаються сільські бібліотеки. Створена в терцентрі мельтимедійна команда узгоджує свій приїзд з сільською бібліотекою, соціальні працівники повідомляють про це своїх підопічних, людей похилого віку і в
день приїзду всі зустрічаються в бібліотеці. Перед присутніми виступають медичні працівники, психологи, юристи. Тут же можна отримати відповіді на запитання, ознайомитися з періодикою, поміряти
тиск, рівень цукру в крові чи навіть підстригтися. Такі зустрічі стали
традійними в Григорівці, Калантаєві, Нагірному, В-Скельовій.
Цього року мультимедійна команда завітала до Нагірного на
день людей похилого віку, де їх гостинно зустріли соціальні працівники та культпрацівники. А до дня інвалідів готується зустрічати
гостей Глинська сільська бібліотека. Для присутніх підготовлено
презентацію книжково-ілюстративної виставки з оглядом літератури
«Сильні духом», виставка творчих робіт людей з обмеженими можливостями «Краса, відчута серцем». Завідувачка бібліотеки підготувала до цієї події інформаційно-довідкові буклети «Поради особам з
обмеженими можливостями» та літературою про лікарські рослини,
які використовуються у традиційній та народній медицині.
Як і всю Україну, не минули Світловодщину події, пов’язані з
проведенням АТО. До рідних домівок не повернулися Василь Плющ
з Поророжнього, Сергій Бузейніков із Захарівки, Віталій Іскандаров
із Свердлівки.
Активну участь взяли у волонтерській діяльності на допомогу
АТО бібліотекарі. Вони збирали кошти, продукти. Багатьох з них це
стосувалося особисто. Адже в АТО служили їхні діти, брати, племінники. Тож їх проблеми, були спільними проблемами. Бібліотекар Іванівської бібліотеки виступила з ініціативою зібрати кошти на
лікування пораненого бійця АТО. Для цього Юлія Володимирівна
Лебідь за підтримки всього села підготувала мюзикл «Попелюшка»,
зібрані кошти від якого передали пораненому воїну.
Бібліотекар на селі - особистість. Про них справедливо можна
сказати, що вони дійсно є і помічниками, і лікарями і психологами
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для кожного жителя села, не лише користувача бібліотеки. Тож і
приходять на пам'ять рядки великої Лесі Українки, які б могли стати
девізом покликання і праці бібліотечного працівника:
Як помогти в безкрайнім людськім горі?
Як світ новий з старого збудувати?
Як научить байдужих почувати?
Як розбудити розум, що заснув?
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
День, що змінив історію
(Методичні рекомендації до відзначення
25-річчя незалежності України)
Марія Охріменко,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Заслужений працівник культури України
День незалежності України – головне державне свято, яке ми
відзначаємо щороку 24 серпня. 25 років тому, у серпні 1991 року в
Україні відбулася подія, яка ознаменувала собою початок нової ери
в історії нашої держави. У день, коли було проголошено Акт про
незалежність України, здійснилась найзаповітніша мрія усіх поколінь українського народу, а 24 серпня стало найважливішою датою
в Україні і відзначається як національне свято.
Ця подія стала відправною точкою для відліку історії сучасної
Української державності.
Втретє за 350 років від Визвольної війни середини ХVII ст. Україна здобула самостійність. Головним завданням стало збереження
незалежності й суверенності Української держави, недопущення
помилок, зроблених на двох попередніх етапах існування державності, - у середині ХVII ст. і в 1917-1920 рр.
Розпочався нелегкий процес державотворення. Будівництво незалежної України ускладнювалося відсутністю відповідної законодавчої бази, перш за все нової Конституції, відповідно до якої необхідно було розробляти й приймати всі інші нормативно-правові
акти. Основними державотворчими процесами в Україні є:
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заміна назви «Українська Радянська Соціалістична Республіка» на назву держави «Україна» ( Закон України від 17 вересня 1991 р. № 1554-12);
визначення правового статусу населення Законом від 8
жовтня 1991 р. № 1636-ХІІ «Про громадянство України»;
прийняття Верховною Радою «Декларації прав національностей України» (1 листопада 1991 р.), у якій підкреслюється,
що Україна гарантує усім громадянам, що проживають на її території, рівні економічні, політичні, соціальні й культурні права;
формування Збройних Сил на основі Закону від 6 грудня 1991р №1934-ХІІ «Про Збройні сили України»;
створення Служби безпеки України (СБУ), компетенція
якої полягає у захисті державного суверенітету, територіальної
цілісності, у боротьбі з організованою злочинністю у сфері управління й економіки;
затвердження Верховною Радою державної символіки
України (січень-лютий 1992 р.): Державний Герб (тризуб), Державний Прапор (синьо-жовтий), Державний Гімн ( «Ще не вмерла Україна..», текст Павла Чубинського);
створення Національного банку України, Української
фондової біржі, посольств і консульств;
формування трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої і судової, відповідних владних інститутів;
формування багатопартійної системи;
розробка й прийняття нині діючої Конституції України
(28.06.1996 р.) (конституційний процес триває, внесення змін до
Конституції або написання нового Основного Закону залишається актуальним питанням тощо).
Перші кроки молодої суверенної держави були нелегкими, вони стали випробуванням для усіх нас – тестуванням на зрілість, терпіння, толерантність, здоровий глузд. Але, не дивлячись на всі негаразди, Україна відбулась як держава.
Протягом першого року незалежності 140 країн світу визнали
Українську державу, першими серед них стали Польща, Канада,
Латвія і Литва.
Незважаючи на тернистий шлях з усіма втратами, помилками й
прорахунками, українці з кожним роком усе впевненіше відчували
себе громадянами демократичної держави, людьми із почуттям власної гідності й усвідомленням себе господарями у власній країні.
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Минуло двадцять п’ять років від часу здобуття незалежності. В
Україні відбулися суттєві зміни, але українцям все ще складно дається розбудова держави.
В сучасних умовах державно-правові реформи в Україні набувають особливої актуальності і від їх результатів залежить сьогодення та майбутнє України.
На жаль, сьогодні державна незалежність України опинилася
під загрозою. Події, які переживає наш народ, ще раз засвідчили,
що проголошена у 1991 році державна незалежність потребує постійного захисту і глибокого розуміння, оцінки того, що відбувається навколо нас.
Нині, в умовах соціально-економічної та політичної кризи, військових дій на Сході України, наростання інформаційного протистояння, вітчизняні бібліотеки усвідомлюють свою роль у формуванні значення національної пам’яті та світоглядних позицій сучасників, власними методами транслюють світові позицію незалежної
держави.
Орієнтири про діяльність бібліотек України в умовах кризи дає
Маніфест Української бібліотечної асоціації “Бібліотеки в умовах
кризи”.
Розробники Маніфесту зазначають, що криза в українському
суспільстві зачепила усі сфери життя, торкнулася кожного громадянина України. Але, водночас, криза створює можливості для
змін, інновацій, вимагає їх невідкладного впровадження.
У Маніфесті підкреслюється цінність бібліотек в умовах кризи
як центру громади та території єдності, як майданчика для соціального діалогу представників влади і громади, організатора доступу
до достовірних джерел інформації.
На Виконання Указу Президента України від 03 грудня 2015
року № 675 «Про відзначення 25-річниці незалежності України»,
доручення Прем’єр-міністра України від 14 грудня 2015 року №
48838/2/1 щодо організації виконання Указу Президента, розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 16 січня
2016 року № 14-р/11-гр «Про організацію відзначення в області 25-ї
річниці незалежності України» - знаменної події у багатовіковій
історії національного державотворення, з метою її гідного відзначення у 2016 році, засвідчення поваги до подвигу борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність України рекомендуємо
бібліотекам області:
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- провести інформаційні, просвітницькі, культурні заходи, присвячені історії здобуття Україною незалежності та 25й річниці цієї знаменної події, видатним історичним особистостям та сучасним діячам українського державотворення, захисникам Батьківщини, які сьогодні відстоюють суверенітет
та територіальну цілісність держави, її європейський вибір;
- активізувати роботу у молодіжному середовищі, спрямовану на формування активної громадянської позиції, національно-патріотичної свідомості, шанобливого ставлення до
нинішніх захисників України, борців за її незалежність у ХХ
столітті, поваги до державних символів України;
- організувати у бібліотеках області тематичні виставки,
виставки фото та архівних документів, книжкові виставки,
присвячені історії здобуття Україною незалежності.
Доречним буде показати внесок наших земляків у процес
становлення української держави та розвитку Кіровоградщини,
зокрема, у галузі державотворення – В. Винниченка, О. Бочковського, В.Шульгіна, В. Панченка, В. Шишкіна, Є. Марчука, В.
Голубовича; в галузі науки – В. Скопенка, Л. Куценка, С. Гончаренка, О. Маринича; в галузі музичного мистецтва –
К.Шимановського , Ю.Мейтуса, Г.Нейгауза, А. Авдієвського, Л.
Забілястої, А. Кривохижі, К. Шутенка, А.Короткова; в галузях
літератури, театру, кіно – П.Тодоровського, О. Розумного,
Г.Юри,
К.Параконьєва,
Г.Воловика,
В.Базилевського,
С.Барабаш, В. Близнеця, Г. Гусейнова, В. Бровченка,
М.Смоленчука, Ю.Яновського, Є.Маланюка.
Варто також задіяти різнобічні інформаційні ресурси, які містять новітню інформацію про наш край: творчі доробки науковців вищих навчальних закладів, електронну базу та краєзнавчі
видання бібліотек, фондові можливості музеїв та архівів, ЗМІ.
Значну частину актуальних відомостей про Кіровоградщину містять інтернет-ресурси органів влади, регіональні он-лайн видання.
Цікавим напрямом є звернення уваги на вагомий творчий
доробок різних національностей у розвиток нашого краю. В області живуть представники більш ніж 30 національностей. При
цьому рекомендуємо використовувати матеріали проведених в
області тижнів національних культур, фестивалів національних
меншин, діяльність їх громадських об’єднань.
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Доцільними будуть зустрічі з учасниками АТО, які зараз захищають незалежність нашої держави.
Бажаним є формування на місцях оргкомітетів із залученням
представників державних установ і громадських організацій. Рекомендуємо узгоджувати питання підготовки свята з місцевими
органами влади: управлінь (відділів) культури і туризму, внутрішньої політики, у справах сім’ї та молоді, сільських, селищних
та міських рад.
До 25- ї річниці проголошення незалежності України
рекомендуємо провести такі
культурно-просвітницькі заходи:
оформити книжкові виставки, виставки-екскурси, виставкиімена, виставки-панорами з назвами:
«Крок за кроком - до незалежності», «Мій край у незалежній
Україні», «2016 рік – Рік Державності України», «Від ідеї - до
сьогодення», «День, що змінив історію», «Незалежність. Від 1991го – назавжди», «Свято, вимріяне поколіннями», «Європейське
покликання України», «Україна у просторі й часі», «Вони творили
історію України», «Незалежність України – історичний вибір
народу», «Україна – обличчя нової епохи», «Україна суверенна –
від витоків до сьогодення», «Держави символи великі», «Могутні
масиви народного духу і сил».
Пропонуємо також організувати тематичні виставки художніх
творів і творів народного мистецтва, присвячених сторінкам історії
України:
«Історія України в романах», «Україна у віршах, піснях,
прозі», «За чверть віку: письменники незалежної України».
Проведення інформаційних годин, годин державності,
спілкування, історико-патріотичних годин з використанням
цікавих Інтернет-ресурсів «Вірю в майбутнє твоє, Україно», «Ми
йшли до тебе, незалежність, через роки, через віки», «І все це країна з гордим ім’ям Україна», ін., які є ефективним засобом
виховання патріотичної молоді, підвищення її пізнавального
інтересу, стимулювання до творчої активності.
Флеш-моби можна проводити з візуалізацією символів
держави та річниці незалежності, зокрема, зображення учасниками
заходу контурів кордону України, Державного Герба України та
ювілейної дати незалежності -25 («Україна - єдина», «Рушник
єдності»). Поетичні читання, виступи бардів «Я люблю Україну».
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Урок державності «Нині – свято нашого народу! Свято
України, її роду!».
“Україно, моя Україно, я для тебе на світі живу…”
Відеокруїз “Мандруємо Україною!”
Ярмарок декоративно прикладного та ужиткового мистецтва.
Майстер-класи майстрів народної творчості.
Громадська акція - парад вишиванок «Українська вишиванка».
Фотовиставка «Барвиста Україна».
Зустрічі з воїнами АТО «Вони захищали незалежність
України».
Літературно-мистецьке свято «Молодь обирає незалежність».
Конкурс малюнка «Я - українець і я цим горжуся».
Виставкове містечко з презентації досягнень регіонів
Кіровоградщини.
Літературні читання «Я України син і щиро гордий цим».
Конкурс читання віршів про Україну «У мене є одна – праотча
сторона».
У наші дні, коли День Незалежності набув справжнього значення і став правдивим святом для усіх патріотів України, благородні воїни знову захищають суверенітет і незалежність рідної землі, відстоюючи її територіальну цілісність і доводячи всьому світу свою незламність.
Література
Капранови (брати).
Мальована історія Незалежності України / Брати Капранови;
худ.: Юрко Журавель, Олександр Костенко, Юрій Васін [та ін.]. К.: Зелений пес: Гамазин, 2013. - 79,[1] с.: портр., карти, іл.
Ковирьов, Анатолій Іванович.
Хмелівський край у боротьбі за незалежність України [19041938 рр. / Анатолій Ковирьов. - Новоукраїнка : [б. и.], 2008. - 271 с.:
фото
Історія України [] : науково-допоміжний бібліогр. покажчик /
М-во культури України, Нац. історична б-ка України. - К.: Издательский дом «Виниченко», 1968 ...за 2011 рік / укл.: Тетяна Приліпко, Дарія Стегній [та ін.];
ред.: Алла Скорохватова, Зейтуна Мусіна ; відп. за вип. Алла Скорохватова. - 2013. - 642 с. - Іменний покажч. с. 558-619. - Геогр. покажч. с. 620-635. - Бібліогр. с. 636-642.
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Здобуття незалежності України 1991 [] : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоціація народних депутатів України; ред. рада: Олександр Барабаш (голова), відпов. ред.: Яків
Зайко ; фото: Олексій Хилюк [та ін.]. - Житомир : Рута, 2011 Т. 1. 2011. - 751 с. : табл., 16 л. фото.
Здобуття незалежності України 1991 [] : історія проголошення,
документи, свідчення : у 2 т. / Асоціація народних депутатів України; ред. рада: Олександр Барабаш (голова), відпов. ред.: Яків Зайко
; фото: Олексій Хилюк [та ін.]. - Житомир : Рута, 2011 Т. 2. 2011. - 894,[1] с. : 16 л. фото. Мірошниченко, Юрій.
Русь-Україна. Становлення державності [Текст] / Юрій Мірошниченко ; Сергій Удовік. - К. : Ваклер, 2011 Т. 2 : Від імперії до незалежності. - 2011. - 771,[1] с. - Бібліогр.: с. 752-771.
Конституція незалежної України [Текст] : у 3 кн. / під заг. ред.
С. Головатого. - К. : Українська Правнича Фундація Кн. 3, Ч. 16 :
Стенограми. - 2010. - 524,[1] с.
Сучасне мистецтво України періоду Незалежності: 100 імен
[Текст] / меценати: Володимир Грановські, Олег Боярин, Денис
Горбуненко. - К. : Мысль, 2008. - 639 с. : іл., портр., кол.іл. - Іменний покажч.: с. 7.
Хорошевский, Андрей Юрьевич. 100 знаменитых символов
Украины / Андрей Хорошевский ; худож.-оформитель : Л. Д. Киркач-Осипова. - Харьков : «Фолио», 2007. - 510,[2] с. : фото. - (Сер.
«100 знаменитых»).
Матвієнко, Павло Володимирович. Як захистити незалежність
України [Текст] / Павло Матвієнко,. - К. : Наук. думка, 2006. - 205,
[2] с.
Художня література
Багряний Іван. Сад Гетсиманський, - К., 2001
Базів Василь. Армагеддон на Майдані, - К., 2014
Бондаренко С. Майдани і магнати, - К., 2014
Вдовиченко Т. Маріупольський процес, - Х., 2015
Гук Наталія. Євромайдан, - К., 2015
Дичка Надія. Знакове світло Майдану, - К., 2014
До барикад: збірка кіровоградської революційної поезії. Кіровоград, 2014
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Євромайдан. Хроніка в новелах. – Брустурів, 2014
Євромайдан. Хроніка відчуттів. – Брустурів, 2014
Загребельний Павло. Диво, - Х., 2001
Іванченко Раїса . Отрута для княгині, - К., 1995
Лепкий Богдан. Мотря. - К., 1992
Материнська молитва. Українки – героям Майдану. – К., 2014
Мушкетик Юрій. Гетьманський скарб. – К., 1993
Павличко Дмитро. Вірші з майдану. – К., 2014
Публіцистика Незалежної України. Хрестоматія. – К., 2009
Скляренко Семен. Володимир. – К., 1991
Сурженко М. АТО. Історії зі Сходу на Захід. - Брустурів, 2014
Тулуб Зінаїда. Людолови. – К., 1998
Филипчук З. День і ніч навколо багаття. – К., 2015
Мови різні – душа одна
(З досвіду роботи бібліотек області
з обслуговування національних меншин)
Марія Охріменко,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Заслужений працівник культури України
Основними напрямками національної політики нашої держави є
відродження українського етносу, забезпечення етнокультурної самобутності української нації, а також розвиток культур національних меншин, що живуть в Україні.
На це націлює стаття 11 Конституції України та Закон України
«Про національні меншини в Україні», в якому засвідчено, що “до
національних меншин” відносяться групи громадян України, які не
є українцями за національністю, виявляють почуття національного
самоусвідомлення та спільності між собою». Згідно із Законом України “Про засади державної мовної політики”, до мов меншин віднесені: російська, білоруська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримсько-татарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська. ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, крамчацька.
Проблема національних меншин сьогодні є дуже актуальною
для України. Конфлікти, які виникають на грунті національної чи
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релігійної нетерпимості є найбільш руйнівними, масштабними та
небезпечними.
Кожна етнічна група прагне зберегти свою мову, культурну
спадщину, традиції, які формують основи національної ідентичності, забезпечують можливості для підтримки життєдіяльності розвитку культури того чи іншого етносу, підтримки його соціальної та
політичної спроможності.
Меншини України вільно створюють громадські національнокультурні товариства, асоціації, видають пресу, беруть участь у діяльності різноманітних міжнародних та урядових структур.
Кіровоградщина споконвіку є багатонаціональною територією,
де мешкають представники понад 90 національностей: українці, росіяни, білоруси, молдовани,вірмени, євреї, поляки, роми, корейці та
інші.
Вони розвивають свою культуру, зберігають свою мову і народні традиції.
Велике значення для всебічного розвитку мов національних
меншин має діяльність культурно-освітніх установ, в тому числі, і
бібліотек. Бібліотеки області приділяють значну увагу роботі з національними меншинами, які проживають на території їх регіону,
використовуючи як традиційні, так і нові форми роботи.
Цікавий і змістовний в цьому напрямку досвід роботи бібліотек
Вільшанського району. Так історично склалося, що Вільшанська
земля стала другою Батьківщиною для болгар.
Важливими осередками популяризації історії і культури болгарського народу стали бібліотеки району. Базовими є центральна районна бібліотека для дорослих ім. Л. Горячко, Вільшанська міська
бібліотека-філія, бібліотеки сіл Станкувате та Добре.
Оскільки на території цих сіл мешкають переважно болгари, то
бібліотечні працівники оволоділи болгарською мовою і мають можливість кваліфіковано надавати бібліотечно-бібліографічні послуги, проводити цікаві масові заходи.
Нещодавно, відзначаючи річницю переселення болгар на Вільшанську землю, у центральній районній бібліотеці для місцевого
населення був проведений екскурс в історію «Незламний народ:
болгари на українських теренах». Учасники заходу ознайомилися із
звичаями, культурою, фольклором, творчістю відомих болгарських
літераторів Івана Вазова, Камена Калчева. Екскурс супроводжувався слайд-презентацією та відеороликами.
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Важливою умовою успішної роботи бібліотек Вільшанського
району є соціальне партнерство з різними установами: громадськими організаціями, владними структурами, школами, будинками культури, україно-болгарським музеєм, дитячою школою мистецтв,
місцевим національно-культурним об’єднанням «Алфатар». Переважна більшість масових заходів проводяться спільно з партнерами.
Так, на День Ботєва, який у Болгарії вшановують 2 червня як
день усіх полеглих за національне визволення країни від османського панування, активісти громадських організацій місцевих болгар
та Центр українсько-болгарської дружби спільно з головами сільських рад району, на території яких проживають вихідці з Балкан, у
центральній районній бібліотеці провели засідання круглого столу
«Національні меншини в Україні: особливості, традиції та стереотипи». Присутні також мали можливість ознайомитись з книжковими виставками «Література народів світу» та «Українське законодавство у сфері національної політики».
Учасники круглого столу окреслили основні проблеми, зокрема
щодо відсутності сучасних книг авторів національних меншин.
Розуміючи важливість національного відродження, виховання
патріотизму у місцевого населення, бібліотеки збирають матеріали
про творчу спадщину своїх народів, групуючи їх у папки-досьє:
«Болгари і наш край», «Звичаї та обряди прадавніх болгар», «Україна – Болгарія: історичне минуле та сьогодення», «Культура болгар
Вільшанщини», інші.
Діяльність бібліотек щодо відродження і популяризації культури болгар сприяє духовному взаємозбагаченню народів, формуванню культури міжнаціонального спілкування, зростанню позитивного іміджу бібліотек серед місцевої громади.
Олександрівщина стала другою батьківщиною для людей ромської національності. Бібліотеки району приділяють значну увагу у
забезпеченні збереження та розвитку мови, культурних традицій
представників ромської національності, які проживають на території краю, сприяють взаєморозумінню, толерантності та діалогу між
ромами та українцями. У бібліотеках оформлено книжкові виставки, інформаційні вітрини, полички «Звичаї та ритуали ромської національності» (Нова Осота), «Два світи – дві Батькіщини: нації на
території краю» (Буквар), «Циганський етнос в Україні».
Серед інших заходів, які проводять бібліотеки району для наці356

ональних меншин слід назвати: уроки народної магії «Циганська
доля там, у зоряній колоді…», етнографічні години «Вічно живе
джерело циганських мелодій», свято єднання національних меншин
краю.
Центральна бібліотека для дорослих підготувала циганський
калейдоскоп «Цінності культурного розмаїття ромів», провела обговорення художнього фільму «Циган»; збирає інформаційні матеріали про малодосліджену ромську національність, її обряди до підбірки «Циганський табір».
Для користувачів готуються бібліографічні довідки «Відроджуємось!: культурні скарби ромів», «З обрядового календаря циганської нації», «Веселкові барви циганського вбрання», листівки «Етнічне краєзнавство Олександрівщини».
Працівники бібліотеки допомагають молодим ромам користуватися соціальними мережами, скайпом, створюють належні умови
для якісного обслуговування цієї категорії користувачів.
Новоосотська сільська бібліотека, на території якої, компактно
проживають ромські сім’ї, спільно з сільським клубом провели цілу низку цікавих масових заходів, присвячених культурним традиціям та звичаям ромської нації: вечір циганської пісні «У дзеркалі
народної пісні – роми», уроки етнографії «Кибитка – образ народного житла ромів», години національного різнобарв’я, «Погасне
зірка над шатром, коли помре останній ром…».
Михайлівська сільська бібліотека розробила і реалізує проект
«Два світи – дві батьківщини».
Бібліотеки Кіровоградського району підключились до виконання Програми розвитку міжнаціональних відносин та підтримки діяльності національно-культурних товариств Кіровоградської області
на 2016-2017 роки.
Так, Червоноярівська сільська бібліотека провела для жителів
свого села, в якому компактно проживають росіяни, годину російського романсу, Карлівська сільська бібліотека для користувачів –
дітей – голосні читання по німецьких народних казках.
Грузьківська - організувала постійно-діючу виставку народних
промислів «Моє село – молдавська сторона», Вільненська – провела годину толерантності «Сім’я народів – сім’я братів».
Не останнє місце у формуванні об’єднуючого духу громадян
різних етнічних груп займають і бібліотеки Світловодського району. Ознайомленню жителів району з культурою, традиціями націо357
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нальних меншин, що проживають у регіоні (росіяни, вірмени, цигани) та формуванню дружніх відносин між представниками різних
національностей сприяють фольклорні національні свята, свята національної кухні, Дні національної книги.
На території сіл Микільське та Золотарівка понад 200 років
компактно проживають росіяни, які зберегли свою мову, традиції,
культуру, обряди, віросповідання. Традиційними стали в селах Дні
дружби, адже в селі також проживають родини табасаранців та дагестанців.
У бібліотеці оформлено кімнату, в якій зібрано притаманні росіянам старообрядцям речі побуту та вбрання. Тут можна побачити
традиційний сарафан, який має на спині 700 складок, скатертини та
ковдри, виготовлені з клаптиків, тощо.
Кілька родин вірменів проживають в селі Григорівка. Тартакян
Айкарам Рашидович заснував власне фермерське господарство на
якому працюють як вірмени так і українці. Він часто виступає спосором бібліотеки. Вся родина Тартакяна є активними читачами бібліотеки, учасниками масових заходів.
В селі Глинському, де проживають циганські родини, традиційним стало проведення у бібліотеці Міжнародного дня циган , який
відзначається 8 квітня. В цей день святкується день дружби, коли
українці частують циган своїми національними стравами і навпаки,
дарують пісні і танці.
В районі зареєстровано 105 вимушених переселенців, які проживають у 9-ти населених пунктах. З ними проводиться індивідуальна робота, спрямована на інформаційне забезпечення їхніх потреб.
В основі діяльності бібліотек Онуфріївського району лежить
принцип толерантності, поваги до інших культур. В районі проживає російськомовне населення (села Зибкове та Камбурліївка), роми
та вірмени (село Омельник). Шанобливому ставленню до культур, традицій різних народів сприяє проведення різних заходів:
Днів села, релігійних свят, культурно-мистецьких заходів, що проводяться у співпраці зі школами, сільськими радами, будинками
культури. Заходи проходять у бібліотеках та будинках культури.
Під час проведення заходів відбувається знайомство з культурою,
побутом, архітектурою, кухнею представників різних національностей, виконуються російські, єврейські, грузинські пісні, звучать
циганські романси.
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Про толерантне спілкування людей різних національностей, релігій йшлося також і під час години корисної інформації «Люди
всіх кольорів шкіри рівні в своїх правах», яку провели працівники
центральної бібліотеки міста Олександрії. А у бібліотеці-філії №8
для молоді систематично проводяться тренінги ефективного спілкування, які допомагають формуванню дуже важливих загальнолюдських цінностей: проявляти толерантність до думок, поглядів,
поведінки інших людей; руйнувати стереотипи та запобігати конфліктам.
Орієнтирами у популяризації духовності, творенні національних культурних цінностей можна назвати культурно-мистецькі заходи, що відбуваються у бібліотеках м. Світловодська. В приміщеннях бібліотек розгорнуті спеціальні стенди, які містять літературу про історію, давні традиції, обряди та культуру національних
меншин, які проживають на території міста Світловодська: росіян,
ромської, єврейської. білоруської, німецької та інших національностей, з якими тісно співпрацюють бібліотеки міста.
Працівники бібліотеки-філії №8 приділяють значну увагу роботі з представниками ромської національності. Виявляється тут роми
не тільки активно читають, а й залюбки беруть участь у різноманітних заходах. Циганські дівчата із задоволенням демонструють глядачам свої співочі та танцювальні здібності. Деякі з них пишуть вірші та перекладають українською мовою. На даний час у бібліотеці
зареєстровано близько 50 осіб ромської національності. Сюди приходять як зовсім юні читачі, так і люди поважного віку, і нерідко цілими сім’ями. Тут їх навчають сучасним комп’ютерним технологіям, читають тематичні лекції. Усі вони прагнуть навчатися і для
цього в бібліотеці створені необхідні умови.
В бібліотеці-філії №3 члени клубу городників «Весняні надії»
часто переглядають відеоролики, сайти рецептів та приготувань
блюд різних національних меншин. Кращі з тих, що сподобались,
готують та пригощають усіх бажаючих, визначають кращі рецепти.
Широкий резонанс у жителів міста викликав відеоматеріал «Бібліотечна муза світловодських циган» - про роботу бібліотек з ромами, які проживають у місті Світловодську. Відео часто демонструється на місцевому телебаченні «Веселка» та збирає велику кількість переглядів в YouTube.
Приділяють певну увагу роботі з національними меншинами
бібліотеки Знам’янського, Новгородківського, Новомиргородсько359
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го, Новоархангельського, Маловисківського, Ульяновського районів. Тут організовано книжкові виставки та тематичні полиці «Ми
всі різні, але ми разом», «Єднання сердець» (Новгородківська ЦРБ),
«Український поступ: держава та національні меншини» (Канізька
сільська бібліотека Новомиргородського району), «Національні суцвіття України» (Суботцівська бібліотека-філія Знам’янського району).
При центральній бібліотеці Новгородківського району діє Вища
народна школа, яку відвідують люди різних національностей. На
одному із засідань відбулась презентація робіт Акопян Агунік Миколаївни, вірменки за національністю, «Мереживо душі моєї».
Майстриня провела майстер-клас з виготовлення мереживних серветок та поділилася секретами приготування страв вірменської кухні.
Вечір національної єдності «Національні меншини в просторі
толерантності» відбувся у міській бібліотеці Новомиргородського
району, історичний круїз «Національні меншини Новомиргородщини» - в Туріянській сільській бібліотеці.
В селі Кам’янече Новоархангельського району проживає декілька сімей ромів. Для них сільська бібліотека провела урок народознавства «Традиції і звичаї народів України», на який було запрошено жінок ромської національності та жінок – українок, які обмінювалися між собою традиціями та звичаями свого народу.
«Національні меншини України» - під такою назвою проведено
інформаційно-пізнавальну годину у Маловисківській районній бібліотеці. Присутні на заході за допомогою відеопрезентації мали
можливість познайомитися з історією та культурою національних
меншин, які проживають на території району. Цікавою була розповідь директора музею села Злинки, автора книги «Злинка: від витоків до сьогодення» Голованової Ольги Володимирівни, яка розповіла про історію поселення, духовну самобутність та культуру жителів села. Виявляється, що довгий час тут був центр російського
старообрядництва. Тому тут жили люди «потайливі, недовірливі і
полохливі». Розмовляють жителі села російською мовою зі всіма
вкрапленнями білоруської. Злинка – одне із небагатьох сіл Кіровоградської області, де є російські школи. Розповідь доповнювали
фото та відеоматеріали.
Бібліотеки міста Кіровограда обслуговують представників різних національностей, але окремих заходів для них не проводять.
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Бібліотечні працівники системи вважають, що в сучасних умовах
корисними будуть заходи, проведені для широкого загалу, присвячені формуванню толерантності та боротьбі з ксенофобією. Так, в
центральній міській бібліотеці проведено тренінг «Риси толерантної особистості» та етнографічну мозаїку «Кожному мила своя сторона», у бібліотеках-філіях – віртуальний етнокруїз «Народів дружна сім’я» (філія №16), експрес-спілкування «Засвіти ліхтарик толерантності» (філія №5), відкритий діалог «Реалії сьогодення: жорстокість у стосунках» (філія №11).
Бібліотеки мають за мету виробити основні принципи обслуговування національних меншин із залученням до спільної діяльності
представників етнічних громад.
Слід зазначити, що робота з національними меншинами постійно знаходиться в полі зору бібліотек області. Але існують проблеми, які негативно впливають на якість обслуговування користувачів цієї категорії:
- відсутність у фондах бібліотек документів мовами національних меншин краю, за винятком російськомовних видань;
- не вивчається попит користувачів на літературу мовами
національних меншин, які проживають у краї;
- не належному рівні налагоджено зв’язки бібліотек
- з місцевими національно-культурними товариствами,
- громадськими організаціями;
- недостатньо налагоджена співпраця бібліотек із
- засобами масової інформації з висвітлювання їхньої роботи з національними меншинами.
Рекомендації
З метою формування громадянської культури, зміцнення
атмосфери толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв
і традицій представників різних національностей у бібліотеках області організовувати книжкові виставки, тематичні полиці та проводити заходи, спрямовані на покращення міжкультурного діалогу;
- систематично аналізувати попит користувачів на літературу мовами нацменшин, проводити дослідження стану задоволення інформаційних потреб найбільш численних національностей, які
проживають у краї;
- поповнювати книжкові фонди бібліотек художньою, іс361
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торико-мемуарною літературою з питань народознавства, історії,образотворчого мистецтва із врахуванням запитів національних
меншин регіону;
- активно залучати до культурного життя регіону представників національних меншин;
- висвітлювати роботу бібліотек з національними меншинами в засобах масової інформації, на веб-сайтах бібліотек, в методичних виданнях;
- проводити інформаційну культурно-просвітницьку роботу серед місцевих громад шляхом проведення соціологічних досліджень, етнокультурних тренінгів, круглих столів, зустрічей;
- розвивати співпрацю з громадськими організаціями, місцевими національно-культурними товариствами, які займаються
формуванням толерантної свідомості у суспільстві; постійно залучати їх до участі в плануванні, підготовці та проведенні бібліотечних заходів.
Тісна співпраця бібліотек з етнічними громадами, які проживають у регіонах приносить плоди єднання всіх етнічних груп, толерантності у ставленні один до одного представників різних національностей, збереження культур та традицій етнічних груп, підвищення їх освітнього, культурного та духовного рівня.
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВІДКРИТТЯ
Видання зі штампами дореволюційних навчальних закладів
Єлисаветграда у фондах Кіровоградської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського
Наталія Зеленська,
завідуюча відділом
рідкісних і цінних видань
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Історія ОУНБ ім. Д.І.Чижевського - це невід’ємна складова історії нашого краю. Створена наприкінці ХІХ сторіччя у 1899 році
Єлисаветградська громадська бібліотека переживала часи відносної
стабільності та була на межі закриття, разом з громадою міста пережила буремні революційні роки, фашистську окупацію та тяжкі
роки відбудови.
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Тепер це сучасна установа, яка надає інформаційні та освітні
послуги користувачам не тільки нашого міста та області, а й користувачам мережі Інтернет у всьому світі. Обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І.Чижевського є головним культурним,
освітнім, науково-інформаційним закладом регіону.
Передумовою для створення громадської бібліотеки у Єлисаветграді став бурхливий розвиток промисловості, торгівлі та культурного життя міста в другій половині ХІХ ст.
Населення Єлисаветграда на кінець 19 ст. складало за переписом 1897 р. близько 61,5 тисячі жителів. На 1000 жителів смертність складала 21, народжуваність – 40 чоловік.
Ось як описує Єлисаветград Андрєєв П.Н., який займав посаду
«завідуючого конторою по економічному дослідженню району
Південно-Західних залізниць» в «Ілюстрованому путівнику по Південно-Західній казенній залізній дорозі” у 1898 році:
„ м. Єлисаветград, нині одне з кращих і найбільш упорядкованих російських повітових міст; він навіть може сміливо змагатися
з багатьма губернськими містами. Єлисаветград розташований
на пологих степових схилах долини р. Інгулу ; він добре об лаштований; багато великих будинків, широкі вулиці, сквер, парк, два бульвари, обсаджені білими акаціями, - все це надає місту далеко незвичайну для наших повітових міст зовнішність. Електричний
трамвай, побудований в 1897 р. по американському типу, стовпи
телефонного зв’язку, значна кількість магазинів, доповнюють перше враження і переконують приїжджого, що Єлисаветград значний центр і що тут, люди живуть культурним життям, не відстаючи від століття. Єлисаветград з передмістями Ковалівка,
Кущівка, Балкою, Пермським, Таборами і Биковим становить одне
ціле, жителів всього до 65.000 чоловік. Зовнішньому вигляду міста
відповідає його значення в торгово-промисловому відношенні; він
відіграє велику роль у справі нашої південно-російської торгівлі вовною, яка звозиться сюди дрібними партіями з навколишніх містечок, тут сортується, почасти миється і потім відправляється на
фабрики Варшавскаго району, переважно в Лодзь. Потім, Єлисаветград робить великі обороти з торгівлі зерновим хлібом, який
йде звідси головним чином у Миколаїв; далі, важливе значення має
торгівля борошном, що виготовляється на 12 парових млинах, обороти яких досягають 1 ½ мільйонів крб. на рік. Нарешті, потрібно
відзначити, що Єлисаветград належить до числа найважливіших
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південно-російських ринків з торгівлі худобою і вівцями. На ряду з
торгівлею, розвинулася фабрично - заводська промисловість; на
першому плані стоїть борошномельне виробництво, про розміри
якого сказано вище; але крім того, тут діє вісім закладів для вичинки та ремонту сільськогосподарських машин, чотири салотопні,
два миловарних заводи, два пивоварних, чотири шкіряних, три
тютюнових фабрики і багато інших дрібних, що займаються виготовленням предметів щоденного вжитку. Потрібно зауважити,
що продукти виробництва дуже багатьох єлисаветградських фабрик і заводів знаходять збут далеко за межами Єлисаветграда .
Для свого району Єлисаветград має значення, як центр просвітницький, так як в ньому зосереджений цілий ряд навчальних закладів, призначених задовольняти в цьому відношенні потреби міського населення і навколишньої місцевості. У Єлисаветграді знаходяться: чоловіча і жіноча гімназії, реальне училище, юнкерське
кавалерійське училище, чоловіче духовне училище і 24 нижчих навчальних заклади” .
На початку діяльності Єлисаветградської громадської бібліотеки фонд формувався традиційно для зібрань громадських бібліотек
- поповнення книжкового фонду відбувалось в значній мірі за рахунок пожертв громадянами різних станів, які надходили до бібліотеки здебільшого книгами з приватних зібрань. Щорічно на утримання бібліотеки міська управа виділяла 600 карбованців. Ці кошти
витрачались на оплату за оренду та утримання приміщення, оплату
праці бібліотекарю та сторожу.
Кардинально змінився підхід до комплектування бібліотечних
фондів після революції 1917 року. Бібліотеки отримали державне
фінансування. Надаючи бібліотекам значення важливих ідейнопропагандистських установ, держава покладала на себе фінансування комплектування фондів та створила мережу бібліотек.
За роки діяльності бібліотеки її фонд зріс від 2,5 тисяч ( при
відкритті бібліотеки) примірників до 800 тисяч. Це універсальне за
змістом зібрання від ХIV- до ХХІ ст.
З 1991 року розпочалась робота по формуванню фонду рідкісних і цінних видань. З фондів бібліотеки відібрані видання ХІХ –
початку ХХ сторіччя. Був створений відділ рідкісних книг та краєзнавства.
Відділ рідкісних і цінних видань Кіровоградської обласної універсальної бібліотеки ім.Д.Чижевського створено як окрему оди364

ницю в 2001 році. Створення відділу - це певний етап в історії бібліотеки, результат планомірної роботи з формування фонду рідкісних документів, колекцій пам'яток друку та писемності.
Вивчення фонду відділу рідкісних видань розпочалося зі створення каталогів „Видання друкарні Києво-Печерської Лаври” та
„Кириличних стародруків”, покажчики „Польські видання” та
„Україномовні видання у фонді обласної універсальної наукової універсальної бібліотеки ім. Д.Чижевського”. Наступним дослідженням
стало вивчення фонду гравюр відділу рідкісних і цінних документів,
що складає 105 од. зб. Це твори західноєвропейських майстрів XVIІI
ст.: історичні та жанрові гравюри, портрети, пейзажі.
У 2013 році відділ працював над дослідженням „Видання зі
штампами дореволюційних навчальних закладів Єлисаветграда у
фондах бібліотеки ім. Д.Чижевського.”
Біографія книги відображена на її сторінках через штампи, екслібриси, власницькі записи. Значна частина книг відділу містить
штампи дореволюційних навчальних закладів Єлисаветграда. Досліджуючи шлях цих видань з бібліотек навчальних закладів до фондів бібліотеки ім.Д.Чижевського ми встановили, що значне поповнення фондів громадської бібліотеки відбулось у 1920 році, коли
виконуючи декрети радянської влади „Про порядок реквізиції бібліотек, книжкових складів та книг взагалі”(1918) та „Про націоналізацію запасів книг та інших друкованих творів”(1920) були націоналізовані приватні бібліотеки та бібліотеки дореволюційних навчальних закладів.
Більшовики, які прийшли до влади, спрямували свої зусилля,
передусім, на ліквідацію старої системи освіти, відокремлення
школи від церкви, формування нового апарату управління освітою.
У відповідності з ним всі освітні установи ставали державними і
передавалися у відання Наркомату народної освіти, скасовувалися
національні, станові, релігійні обмеження в освіті, знищувалися колишні структури шкільного управління, закривалися приватні навчальні заклади, було скасовано викладання давніх мов.
На основі декретів Ради народних комісарів, прийнятих в 191819 роках, система освіти була докорінно змінена: існування приватних шкіл було заборонено; введено безкоштовне навчання, спільне
навчання дітей обох статей; школа відокремлювалася від церкви, а
церква - від держави; заборонялося викладання в навчальних закладах якого б то не було віровчення і виконання обрядів релігійного
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культу; скасовувалися фізичні покарання дітей; всі національності
отримали право на навчання рідною мовою; покладено початок
створенню системи суспільного дошкільного виховання; вироблені
і введені в дію нові правила прийому до вишів.
Перші відомості про розвиток загальноосвітніх закладів у нашому місті з’являються у 1763 році, коли при фортеці св.Єлисавети
була відкрита перша школа для дітей офіцерів.
На початок ХХ століття у Єлисаветграді діяло: середніх навчальних закладів 8 - 3 чоловічих, 3 жіночих, 2 змішаних. Загальне число учнів у середніх навчальних закладах на перше січня 1912 року
- 2875, загальна кількість викладачів - 214.
Спеціальних навчальних закладів у Єлисаветграді 4 - торговельні класи, педагогічні курси при 6-ти класному міському училищі,
духовне училище і юнкерське кавалерійське училище.
У 1920 році книги з бібліотек навчальних закладів міста були
зібрані в приміщенні бібліотечної секції відділу народної освіти на
розі вулиць Леніна та Інгульської1, нині в цьому приміщенні знаходиться обласна бібліотека для юнацтва ім.Бойченка, а з 1920 по
1982 рік – обласна бібліотека ім.Н.Крупської. Склад бібліотечної
секції був організований у лютому 1920 року, а вже до кінця року
до нього надійшло понад 70 тисяч видань. Найбільше, понад 10 тисяч примірників, надійшло із бібліотеки громадського зібрання,
майже стільки ж з бібліотек скасованих гімназій та училищ2.
Значна частина книг у фонді відділу рідкісних і цінних видань
зі штампами фундаментальної та учнівської бібліотеки Єлисаветградського земського реального училища.
Земське реальне училище було одним з найбільших навчальних
закладів Єлисаветграда в останній чверті ХІХ - на початку ХХ ст.
Урочисте відкриття Єлисаветградського земського реального
училища відбулось 31 серпня 1870 року. В перший рік існування
передбачалось відкриття 4 класів училища, однак до четвертого
класу, за результатами вступних іспитів, могли бути прийнятими із
10 абітурієнтів лише 2, тому училище відкрилось у складі трьох
класів. В перший рік роботи училища в ньому навчалось 189 учнів.
Реальне училище відкрили в приватному кам'яному двоповерховому будинку, розташованому на Палацовій вулиці навпроти драматичного театру, який належав поручику Саморалову.
1
2

Фонд 816, опис 1, спр. 73
там же.
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У 1873 році з приватного будинку училище було переведено до
будівлі дворянського зібрання на Ковалівці. У своєму первісному
вигляді будинок проіснував до кінця 1890-х років. У цей період здійснюється давній задум земства збудувати для училища новий корпус-пансіонат для немісцевих учнів і домову церкву та іконостас.
З 1882 року училищу надані права урядових реальних училищ,
з якими воно зрівнювалось програмах і учбових планах, і перейшло
у відомство міністерства народної освіти. На той час училище
складалося із 8-ми класів: підготовчого, шести основних і додаткового загального відділення.
При училищі діяли з 1880 року Вечірні рисувальні класи для
„вольноприходящих” – перша в Російській імперії громадська школа мистецтв, яку очолив Петро Олександрович Крестоносцев. Навчання для всіх бажаючих незалежно від віку, статі і станової належності було безплатним. Утримувалися класи на кошти Єлисаветградського земства, яке виділяло 1,5 тисячі рублів щорічно. Кращі
випускники вечірніх рисувальних класів вступали до академії мистецтв у Санкт-Петербурзі та інших навчальних закладів.
З 1874 при училищі діяла Єлисаветградська земська метеорологічна станція. Засновником і керівником станції був відомий вчений
і викладач Гаврило Якович Близнін. Гаврило Якович був кореспондентом головної фізичної лабораторії та Імператорського російського географічного товариства. Широко відомі його наукові праці
про циркуляцію вологи в ґрунті. Визначення вологості ґрунтів розпочато Блізніним ще у 1887 році і велось до його смерті у 1901 році. Відомі його дослідження по впливу метеорологічних умов для
врожайності озимої пшениці в Єлисаветградському повіті.
Гаврило Якович допомагав лікарям, що досліджували вплив погоди на здоров'я, надаючи їм потрібні метеорологічні дані з належними поясненнями, і сам надрукував статтю про вплив атмосферних опадів на захворюваність горловими хворобами. Організував
першу на півдні Росії дощомірну мережу. Хоча ця мережа розповсюджувалась лише на Єлисаветградський повіт, однак значення
цієї роботи було високо оцінене заслуженим професором Імператорського Новоросійського університету Косовським Олександром
Вікентійовичем. У 1881 році Косовський створив обласну метеорологічну мережу, названу ним «Мережа південно-західної Росії».
Пізніше дощомірна мережа Єлисаветградського повіту влилась в
„Мережу південно-західної Росії”.
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Наприкінці ХІХ ст. широкого розповсюдження набули безкоштовні народні читання. Такі народні читання були організовані при
ЄЗРУ завдяки голові правління Я. Е. Ерделі та директора училища
І. Ф. Бачинського і включали в свою програму не тільки духовну, а
і науково-популярну літературу.
Читання відбувались в затвердженому урядом порядку: в святкові та недільні дні в першу годину дня і супроводжувались тіньовими картинками. Часто в читаннях брали участь оркестр та хор.
Кількість слухачів була неоднаковою: від 70 до 1700 чоловік. Лекторами були в основному викладачі реального училища, а
також жіночої гімназії та духовного училища. Теми читань досить
різноманітні: „Святитель Тихон Задонський”, „Архангельський
край”, „Ломоносов М.В.”, „Хрещення Русі” та ін.
Бібліотека Єлисаветградського земського реального училища
розпочала свою діяльність одночасно з відкриттям навчального закладу. В звіті училища за 1870 рік зазначалось, що на час відкриття
бібліотека мала 448 назв та 768 томів видань. Значну частину книг
для бібліотеки училища пожертвував доцент Новоросійського університету (нині Одеський національний університет ім. Мечникова) О.Ф. Стюарт. Учнівська бібліотека та початку діяльності училища не була відкрита із-за незначної кількості книг.
За перший рік існування бібліотека придбала 581 назву, 983 томів видань. Місто виділило для комплектування бібліотеки 1 тисячу рублів. Міські діячі повітовий предводитель дворянства, статський радник Кирило Васильович Соколов-Бородкін та землевласник
Григорій Васильович Соколов-Бородкін передали в дар бібліотеці
книги та журнали.
У 1874 році відкрилась учнівська бібліотека при реальному
училищі. У звіті училища за 1882 рік зазначалось, що при училищі
діє 2 бібліотеки: для викладачів та учнів. Бібліотека для викладачів
складається із двох відділень: педагогічного та загальноосвітнього.
Педагогічне відділення включає видання з педагогіки, дидактики,
методики, психології та ін.
Загальноосвітній – богослов’я, філософію, технологію, сільське
господарство, історію та допоміжні науки, географію, етнографію,
мандрівки, статистику, математичні науки, природознавчі науки,
мовознавство, літературно-політичні журнали, повні зібрання творів кращих вітчизняних та іноземних авторів. Дитяче відділення
при ньому - видання для молодшого та середнього шкільного віку,
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журнали для дітей та книги для народних читань, а відділ навчальних посібників – географічні карти і картини із російської, всесвітньої та природничої історії.
За звітний рік для бібліотеки училища придбані видання:
Детское чтение;
Русская старина;
Киевская старина;
Русский вестник та інші, окремі номери яких зберігаються у
відділі рідкісних та цінних видань зі штампами фундаментальної
бібліотеки реального училища.
Значні труднощі настали для училища під час Першої світової
війни — у 1915—17 роки в приміщеннях як самого училища, так і в
церкві при ньому постійно на літній період розміщувалися різні
евакуйовані установи — жіноча гімназія, міське початкове училище, різні військові частини; крім того в цей же час споруду училища займали під військовий шпиталь.
У 1917 році цей тип навчальних закладів в Російській імперії
було ліквідовано. Замість них виникали близькі за задачами школи
фабрично-заводського учнівства. Єлисаветградське земське
реальне училище припинило своє існування.
Ремісничо-грамотне училище виникло в Єлисаветграді за
ініціативи викладача юнкерського кавалерійського училища Н. Ф.
Федоровського у 1867 році, як приватний навчальний заклад.
Поштовхом для створення закладу стала гостра необхідність у
навчанні населення грамотності та ремеслу, яка виникла в другій
половині ХІХ сторіччя, після скасування кріпосного права та з початком бурхливого розвитку промисловості в Російській імперії.
Повсюди в імперії створювались навчальні заклади даного профілю.
Не маючи коштів на належне утримання, училище не користувалось авторитетом та повагою. Це і змусило його засновників на
чолі з Н.Ф. Федоровським шукати виходу з такого скрутного, залежного становища. Фактично, для спасінні училища було створене
Товариство розповсюдження грамотності та ремесел. Рятуючись
від закриття у 1873 році училище перейшло під опіку цього Товариства3.
До училища приймались хлопчики з 11, дівчатка з 8 років, всіх
3
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майнових станів. Переважно міщан, селян і солдатські діти. Для
вступу до училища було непотрібно мати початкових знань. При
бажанні вступити одразу до старших класів необхідно здавати екзамени. Навчання розподілялось на два курси: теоретичний і практичний. Після року навчання на теоретичному курсі учні навчались,
безпосередньо, ремеслу. Тривалість навчання - п’ять років. У 1886
році чоловічі та жіночі класи для теоретичного навчання об’єднали.
Практичні заняття проводились роздільно. З 13 січня 1905 року
знову ввели спеціальне чоловіче відділення. До нього ступали діти
від 12 до 14 років за дозволом лікарів. Курс навчання - 5.
Завдяки діяльності Товариства розповсюдження грамотності та
ремесел була відкрита народна бібліотека в передмісті Єлисаветграда, на Ковалівці. Бібліотека мала близько тисячі читачів та солідний книжковий фонд.
Духовне училище в Єлисаветграді засноване у 1820 році настоятелем Єлисаветградського Успенського собору, протоієреєм Павловським. Розміщувалось в камінному двоповерховому будинку,
при ньому домова церква. Духовні училища призначалися «для початкової освіти і підготовки дітей до служіння православній церкві». Піклувалось про діяльність училища місцеве духовенство.
В училища приймалися діти православних духовних осіб безкоштовно, a з інших станів — з платнею. Училище мало 4 класи,
програма яких наближалась до програми чотирьох класів гімназій.
В училищі викладались такі предмети: російська та церковнослов’янська мова, латинська та грецька, арифметика, природознавство, церковні співи, чистописання, малювання, креслення. Співи,
малювання та чистописання викладав відомий музикант Сергій
Олексійович Пузьонкін.
На перше січня 1915 року в училищі навчалось 169 учнів. Училище мало власне приміщення, збудоване на кошти духовенства(
нині ЗОШ №14). Майже всі учні – 148 чоловік- жили в пансіоні при
училищі. З яких 43 учні- безкоштовно, 105 – за плату. Плата за пансіон складала від 140 до 200 карбованців. При училищі існувала бібліотека: фундаментальна - з фондом 1498 назв, 2340 примірників,
учнівська – 1242 назви, 1518 примірників, учбова та учбових посібників. З 1886 року училище опікувалось бідними учнями надаючи
їм матеріальну допомогу. При училищі діяла власна лікарня та баня.
З вересня 1865 року в Єлисаветграді діяло кавалерійське юн370

керське училище. Ще до його відкриття в Єлисаветграді у 1859 1865 рр. існувало офіцерське кавалерійське училище, призначене
для спеціальної освіти офіцерів кавалерії. Із книги „Історичний нарис Єлисаветградського кавалерійського училища зі спогадами вихованців школи до сторіччя заснування училища” під редакцією
полковника Генерального Штабу С.М.Ряснянського:
„ Єлисаветградське кавалерійське училище засноване 1 вересня
1865 року для комплектування офіцерського складу кавалерійських
частин Київського, Харківського та Одеського військових округів в
м.Єлисаветграді, Херсонська губернія під назвою Єлисаветградського Кавалерійського юнкерського училища, в складі І ескадрону
вільнонайманих юнкерів і унтер-офіцерів, всього в складі 90 осіб.
Курс училища був двохрічний. Поступово штатна кількість
учнів в училищі збільшувалась ( в 1868 р.-150 осіб, в 1871 – 200, в
1874 – 300 осіб) і в 1874 році юнкери були розділені на 2 ескадрони:
1-й для комплектування драгунських полків, 2-й для уланських і гусарських полків. В 1876 році при училищі був затверджений козачий відділ на 35 осіб, який був переведений у 1886 році у Новочеркаське козаче училище”
Чоловіча гімназія існувала в період 1885-1920 років; відіграла
значну роль в культурному й освітньому житті міста наприкінці
XIX - на початку ХХ століття, мала славні традиції й відома низкою
видатних учнів та випускників. Єлисаветградська чоловіча гімназія
розташовувалась на вулиці Петрівській (нині вулиця Шевченка в
будівлі, яка збереглася дотепер, - зараз її експлуатує військова частина МНС України
У період 1905-10 років директором гімназії був П.А. Александровський, на честь якого пізніше була названа одна із гімназійних
стипендій. В роки роботи Александровського на посаді директора
відбулася деяка лібералізація порядків у гімназії.
У часи визвольних змагань українців 1918 року під керівництвом директора Т.В. Калениченка відбувається українізація гімназії
— всю документацію переведено українською, а сама мова стає новим навчальним предметом. 1919 року гімназія отримує повну назву «Єлисаветградська Українська Державна Гімназія».
Останній документ гімназії, який зберігся в її архіві, датується
28 червня 1920 року. У липні 1920 року після остаточного встановлення радянської влади на Єлисаветградщині гімназія припинила
своє існування на підставі постанови народного Комісаріату освіти
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УРСР від 4 липня 1920 року, якою встановлювалась єдина семирічна трудова школа.
На початку ХХ ст. в Єлисаветграді існували ряд приватних навчальних закладів. Серед них приватні жіночі гімназії Гослен та
Єфимовської.
Гімназія Гослен заснована у 1906 році викладачкою одеського
жіночого приватного училища І розряду Марією Дезіровною Гослен. На початок 1915 року в гімназії навчалось 275 учениць. Форма
учениць була чорного з синім кольору. Припинила існування у
1919 році.
Жіноча гімназія Олександри Никифорівни Єфимовської розпочала свою діяльність у 1902 році як приватне жіноче семикласне
училище 1 розряду. У 1904 році, за положенням від 24 травня 1870
року.4 та пропозицією попечителя Одеського учбового округу, училище перетворено в гімназію На початок 1915 року в гімназії навчалось 363 учениці. Гімназія знаходилась в орендованому двоповерховому будинку на вулиці Великій Перспективній (нині УБОП).
В дворі дому знаходився сад, в якому відпочивали учениці. В гімназії викладали російську, німецьку, французьку мови, історію, математику, природничі науки та географію, арифметику, космографію, фізику, чистописання та малювання, рукоділля, співи, танці та
гімнастику.
Французьку мову Марія Костянтинівна та Марія Еріховна - мати та сестра відомого радянського вченого, одного з піонерів ракетної техніки і одного з основних творців реактивного міномета «Катюша» Георгія Лангемака.
При гімназії існував пансіон, який належав О.Н.Єфимовській.
Плата за пансіон становила 250 карбованців на рік, крім плати
за навчання музиці – 60 карбованців на рік. Для бідних учениць існувала пільга – плата становила 120 крб. Проживало в пансіоні 40
учениць.
Перша світова війна внесла значні корективи в установлене життя гімназисток. На загальні пожертви громадян були придбані тканини із яких учениці та викладачки гімназії шили теплий одяг та
білизну для військових. Для потреб місцевого жіночого комітету гімназистки виготовляли різні поробки, кошти від продажу яких через
лотерею використовувались для допомоги пораненим воїнам.
4

24 травня 1870 року було затвержено «Положення про жіночі гімназії і прогімназії.
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Спеціальні навчальні заклади міста.
Духовне училище в Єлисаветграді засноване у 1820 році настоятелем Єлисаветградського Успенського собору, протоієреєм Павловським. Розміщувалось в камінному двоповерховому будинку,
при ньому домова церква. Духовні училища призначалися «для початкової освіти і підготовки дітей до служіння православній церкві». Піклувалось про діяльність училища місцеве духовенство.
В училище приймалися діти православних духовних осіб безкоштовно, a з інших станів — з платнею. Училище мало 4 класи,
програма яких наближалась до програми чотирьох класів гімназій.
В училищі викладались такі предмети: російська та церковнослов’янська мова, латинська та грецька, арифметика, природознавство, церковні співи, чистописання, малювання, креслення. Співи,
малювання та чистописання викладав відомий музикант Сергій
Олексійович Пузьонкін.
На перше січня 1915 року в училищі навчалось 169 учнів. Училище мало власне приміщення, збудоване на кошти духовенства(
нині ЗОШ №14). Майже всі учні – 148 чоловік - жили в пансіоні
при училищі. З яких 43 учні- безкоштовно, 105 – за плату. Плата за
пансіон складала від 140 до 200 карбованців.
При училищі існувала бібліотека: фундаментальна - з фондом
1498 назв, 2340 примірників, учнівська – 1242 назви, 1518 примірників, учбова та учбових посібників. З 1886 року училище опікувалось бідними учнями надаючи їм матеріальну допомогу. При училищі діяла власна лікарня та баня.
З вересня 1865 року в Єлисаветграді діяло кавалерійське юнкерське училище. Ще до його відкриття в Єлисаветграді у 1859 1865 рр. існувало офіцерське кавалерійське училище, призначене
для спеціальної освіти офіцерів кавалерії.
Із книги „Історичний нарис Єлисаветградського кавалерійського училища зі спогадами вихованців школи до сторіччя заснування
училища” під редакцією полковника Генерального Штабу
С.М.Ряснянського:
„ Єлисаветградське кавалерійське училище засноване 1 вересня
1865 року для комплектування офіцерського складу кавалерійських
частин Київського, Харківського та Одеського військових округів в
м.Єлисаветграді.
Курс училища був двохрічний. Поступово штатна кількість учнів в училищі збільшувалась ( у 1865 – 90 осіб, у 1868 р.-150 осіб, в
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1871 – 200, в 1874 – 300 осіб) і в 1874 році юнкери були розділені на
2 ескадрони: 1-й для комплектування драгунських полків, 2-й для
уланських і гусарських полків. В 1876 році при училищі був затверджений козачий відділ на 35 осіб, який був переведений у 1886 році
у Новочеркаське козаче училище”
Єлисаветградське громадське комерційне училище розпочало
свою діяльність у 1908 році. Ідея створення училища належала
Єлисаветградському Біржовому Товариству, яке ще у 1903 році
підготувало статут училища і розпочало клопотання про відкриття
училища. Міністерство фінансів, до якого звернулися з клопотанням, дозволило відкриття, покладаючи витрати на організацію та
утримання училища на місцеве самоуправління. Через це Біржовий
Комітет та комісія по створенню училища запропонували створити
комерційне училище своїми силами і коштами місцевої громади.
Для цього було засноване Товариство Розповсюдження Комерційної освіти у Єлисаветграді. До правління Товариства увійшли відомі громадські діячі міста: Тьомкін В.І., Макєєв І.І., Якубовський
А.Ф., Шполянській М.А. та Я.А. та ін.
В училищі діяла бібліотека – учнівська та учительська. Фонди
цих бібліотек налічували на початок 1913 року: в учительській –
903 назви 1220 томів; в учнівській 3637 назв 6571 томів.
Крім того існували ще дві учнівські бібліотеки: імені колишнього учня А.Златкевича та імені покійного члена батьківського комітету І.І.Золотаревського. Цими бібліотеками опікувались самі учні.
У 1916 році училище перетворено з семикласного на восьмикласне, що надавало право випускникам училища вступати до університетів.
У 1919 році училище припинило свою діяльність у зв’язку з реорганізацією системи народної освіти.
Ще до відкриття громадського комерційного училища в Єлисаветграді діяло приватне комерційне училище Бонч-Бруєвича, яке
проіснувало до 1911 року. Після закриття училища бібліотека була
передана до центральної бібліотеки Єлисаветградського повітового
земстві, про що свідчать штампи на виданнях, які накладались на
штампи комерційного училища В.В. Бонч-Бруєвича.
Книги з бібліотеки комерційного училища, які збереглися у фонді нашої бібліотеки, мають однотипні оправи з тисненим підписом – „Коммерческое училище В.В.Бонч-Бруевича”
Крім того з 1911 року в Єлисаветграді діяли торгові класи при ко374

мерційному училищі товариства розповсюдження комерційної освіти.
Ці класи організовані для дорослих, які прагнули отримати комерційну освіту позашкільним шляхом. Заняття відбувались ввечері. По закінченні учні отримували свідоцтва про освіту. Навчання проходило
за напрямками: група по бухгалтерії, комерційна арифметика, торгова
кореспонденція, російська, німецька мови та арифметика.
В планах роботи відділу рідкісних та цінних видань подальше
вивчення історії формування фонду відділу, максимальне розкриття
його змісту.
Короткі замітки щодо української етнографії та появи в
цифровому форматі «Етнографічного вісника» (1926) у
бібліотеці ім. Д.І. Чижевського
Ірина Ритар,
провідний бібліотекар
відділу рідкісних і цінних видань
ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
Етнографія є самостійна наука про націю, - наука, що досліджує етнічну специфіку народів взагалі, і зокрема нашого українського народу. Етнографія має своїм завданням простежити історію
формування нації, виявити етнічні елементи, з яких нація складається, описати специфіку даного народу та показати, що саме відрізняє одну націю від іншої, або навпаки, що їх споріднює.
Наша українська етнографія почала розвиватися, як наука,
протягом ХІХ-го століття. Це був період стрімкого піднесення української громадської думки, період бурхливого відродження і формування української національної свідомості, - час Пантелеймона
Куліша, Івана Котляревського, Михайла Максимовича, Павла Чубинського, а потім Івана Франка, Бориса Грінченка, Володимира
Гнатюка, Філарета Колесси та багатьох не згаданих.
До 1917 – го року в Україні не існувало жодної наукової чи науково-дослідної установи, де б розроблялись проблеми української
етнографії і національного фольклору. Була лише одна «Этнографическо-статистическая експедиція въ Западно-Русскій край», яка
під керівництвом Павла Чубинського зібрала і видала «Труд»
(1872-78) з дуже цінним етнографічним матеріалом.
Після революції, користуючись тимчасовою свободою, силами
українських учених були створені в Україні Етнографічна комісія
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при Академії наук, Кабінет антропології та етнології теж при Академії Наук, Етнографічно - краєзнавча секція Харківської науководослідницької кафедри історії української культури, Український
Науковий Інститут Книгознавства - науково-дослідна установа, що
існувала в Києві у 1922-1936 рр. на базі Головної Книжкової палати.
1923-1932рр. був в українській історії періодом так званої українізації, період тимчасової політики радянської влади, обумовленої
ворожим ставленням з боку українців, національна свідомість яких
зросла за попередні десятиліття. ВКП(б) змушена була піти на поступки, проявлені у запровадженні української мови в школі, пресі
й інших ділянках культурного життя, а також в адміністрації - як
державної мови республіки.
На українізацію міст активно впливала українська преса й видавництва: якщо на 1922р. українських газет майже не було, то на
1926 преса була українізована на 60%, на 1933 р. її було 373 (з усіх
426) назв - 89% від загальної кількості періодики в Україні; книжкова продукція була українізована на 83%.
Українські етнографи розгорнули велику науково-творчу, національно-корисну працю. Почали виходити часописи «Побут», періодичне видання «Краєзнавство» та «Етнографічний вісник».
«ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК» – неперіодичний часопис Етнографічної комісії при ВУАН. Видавався в 1925–32 роках. Вийшло
друком 10 випусків, у яких вміщено біля 150 публікацій з проблем
етнографії, фольклористики й краєзнавства. Головні редактори вісника - Андрій Лобода й Віктор Петров. До редколегії входили також Олена Пчілка та Євген Рихлік.
«Етнографічний вісник» публікував розвідки, огляди, рецензії,
статті з етнографії, фольклористики, зокрема музичної, та краєзнавства. Цей друкований орган інформував про діяльність Етнографічної комісії УАН, містив критику й бібліографічні дані краєзнавчої
літератури в Україні, матеріали про етнографію народів тодішнього
СРСР, а також ілюстрації та музичні додатки. Журнал налагодив
тісні зв'язки з широкою мережею етнографічних гуртків і окремих
кореспондентів периферії. Усього було надруковано 10 видань.
Після ознайомлення з бібліографічним покажчиком змісту часопису «Етнографічний вісник» 1925 - 1929, складеного на матеріалах фонду «Рідкісна книга» наукової бібліотеки Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника, можна виособити
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найактивніший склад авторів. Це - люди широких інтересів, колосальної працездатності, високої моральної культури, які зробили
жертовний вклад у формування і поширення національної свідомості.
Ось лише окремі стислі рядки їх гідного і натхненного життя:
Андрій Лобода (1871-1931) - фольклорист, літературознавець, історик театру, засновник «Етнографічного вісника», академік ВУАН
(1922) за спеціальністю етнографія; Євген Рихлік (1888 - 1939) український славіст, родом з волинських чехів. Досліджував українські мотиви у творчості польських поетів, зокрема Юліуша Словацького. 1930 року викрадений НКВД, в'язень ГУЛАГу. Помер на
засланні;
Євген
Кагаров
(1882–1942) - історик
культури стародавнього світу, автор 500 наукових праць різноманітної тематики; Вячеслав Камінський (1869 - 1938) - український історик
права, філолог, етнограф. У 1930-ті репресований, як багато членів
комісій ВУАН; Володимир Білий (1894–1937) – педагог, етнограф,
один із організаторів краєзнавчого руху в Україні. Досліджував
творчість Михайла Максимовича, Дмитра Яворницького. 1937 заарештований за звинуваченням в активній діяльності в українській
національній організації наукових працівників ВУАН. 22 листопада
1937р. - страчений у Києві; Никанор Дмитрук ( 1902 -1938) - український етнограф, музеєзнавець доби Розстріляного відродження.
Жертва сталінського терору, вбитий у тюрмі; Дани́ ло Щербакі́вський (1877-1927) український етнограф, археолог, музейний
іяч, дослідник українського народного мистецтва. У 1921 р. під час
кампанії з вилучення церковних цінностей, нібито - на допомогу
жертвам голоду в Росії, протистояв вивезенню з України срібних і
золотих речей, які мали бути в музейних колекціях.
Серед авторів, які публікувалися в часописі, були й такі відомі
особистості: Віктор Петров, Олександр Андрієвський, Олена Пчілка, Дмитро Яворницький, Дмитро Чижевський, Степан Савченко,
Климент Квітка, Михайло Гайдай, Олександр Малинка, Микола
Левченко та інші.
З 1930 року комуністична влада почала наступ на академічну
українську науку та її друковані видання. Під удар брутальної критики потрапив і «Етнографічний вісник»., 1932р. журнал було остаточно розгромлено.
Завдяки колекціонерам-краєзнавцям, небайдужим до культурного просвітництва в нинішній час, до цифрової бібліотеки ОУНБ
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ім. Д. І. Чижевського потрапили ІІ і ІІІ книги «Етнографічного вісника» за 1926 р.
Сьогодні цим виданням володіє кропивницький колекціонер
Андрій Бадюля, який і розповів присутнім на презентації про незвичайні обставини, за яких потрапило до нього це ексклюзивне
видання.
Книгу він купив у пункті прийому макулатури за 20 гривень!
Найперше, на що звернув увагу, – це надто малий наклад - 1200
примірників. По-друге, цей номер був об’єднаний, зшитий з третім
томом, а на обкладинці чомусь була наклейка з іменем німецького
автора на прізвище Мюллер. Схоже, що таким чином його маскували і приховували.
Зміст «Етнографічного вісника» є надзвичайно цікавим для
сучасників. Друга книга «Етнографічного вісника» містить працю
Євгена Кагарова про весільну обрядовість, розвідку Климента Квітки на тему українських пісень, «Оповідання селян за часи громадянської війни на Вкраїні» (Левченко Микола) та музичний фольклор з нотним матеріалом.
Увага ІІІ-ї ж книги присвячена пам’яті українського етнографа
Володимира Гнатюка, представлений матеріал про кобзарів і київських лірників (за різним авторством), є глибокий аналіз народного фольклору з приведенням пояснень та історичного коріння
(«Полтавські прислів’я в записах 1850-х років» Андріянова-Перетц
Варвара).
На думку колекціонера одна з публікацій у цьому числі «Етнографічного вісника» і послужила причиною його маскування. Це
«Легенда про старика», що була записана у травні 1922 року у Харкові. Її фабула типова для дитячих казок. Але у фіналі говориться
про те, скільки людської крові буде пролито того року. Вона відображає ті події, які відбувалися в той час в Україні: вторгнення війська Муравйова, «воєнний комунізм», «продрозверстка», селянські
повстання тощо.
За словами власника видання, він пропонував багатьом бібліотекам безкоштовно розмістити даний примірник на їхніх електронних ресурсах, щоб повернути це число «Етнографічного вісника» у
широкий обіг для подальшого вивчення та користування, але погодилася лише бібліотека Д.Чижевського.
Бібліографічні розвідки про «Етнографічний вісник» на предмет
наявності його у фондах бібліотек України інформаційно378

бібліографічний відділ ОУНБ ім.Д.Чижевського проводив шляхом
перегляду розділів: «Електронний каталог», «Електронна періодика», «Стародруки», «Електронна бібліотека» на сайтах найбільших
універсальних та галузевих бібліотек України. Таким чином виявлено, що випуск № 2 цього збірника є лише у фонді «Рідкісна книга»
наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника (загалом ця бібліотека має 8 випусків вісника). Відділ рідкісних і цінних видань ОУНБ ім.Д.Чижевського здійснив роботу з оцифрування збірника, тож незабаром це видання буде повернуте до бібліотечних анналів. 31 серпня 2016р. в бібліотеці відбулася
презентація «Етнографічного вісника» №2 1926 року видання. Ця
культурна подія викликала велику зацікавленість місцевих науковців – істориків, етнологів, фольклористів, бібліографів, краєзнавців.
Завдяки краєзнавцям, бібліотекарям та новим технологіям відбулась поява другого випуску цього рідкісного видання в цифровому форматі на сайті Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського, що дійсно відкриє можливість
ознайомитися з цим унікальним часописом в широкому обігу. Можливо ще є незнайдені раритети, які чекають на тих, хто їх гідно
поцінує.
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